
రామాయణము 
మొదట సంపుటము. 

(బాల, అయోధ్య, ఆరణ్య కాండలు) 

బహ్మ(ళీ చెదలువాడ నుందరరావుశాసు*లవారిచే పరిషు. తం న్ ఈ Pane సహ లి 



రాషహాయణము 
మొదట సంపుటము. 

(బాల, అయోధ్య, ఆరణ్య కాండలు) 



అస ర్నా_..9 
(_తఅ్రకాశరక అడ్డాలు 

అజా 
శో 

ఒక జాతి సంస్కృతికి దర్పణం ఆ జాతిసాహిత్యం. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం 
భాసించే భారతీయసంస్కృృతికి పలు భారతీయ భాషా సాహిత్యాలు భాష్యం చెప్పాయి. ఆ 
పలు భాషలలో తెలుగు భాష ఒక విశిష్టమైన స్థానాన్ని కలిగిఉంది. 

అపారమైన చరిత, సంస్కృతి కలిగిన తెలుగుజాతి ఆయా కాలాలలో వెలువడిన 
సాహిత్యాన్నంతా పరిరక్షించుకొంటూ తన సంస్కృతి సుసంపన్నం చేసుకొంటూ ' 
వస్తున్నది. ఈ సంస్కృతి భాండాగారాన్ని ఒకతరం నుంచి మరోతరానికి అందించడానికి 
'ఆంకిత భావంతో కొందరు వ్యక్తులు, కొన్ని సంస్థలు చేస్తున్న కృషి అనుస్యూతంగా 
సాగుతూ వస్తున్నది. అందుకే ఆ పెన్నిధిని మరింత పరిపుష్టంచేసి ఆగామి యుగాలకు 
'ఆందించడం అవుతున్నది. 

ఈ సంకల్పంతో శిల్పి తమైన. తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం తెలుగు వారి చరిత, 

సంస్కృతి సర్వతోముఖ వికాసానికి చేసే కృషిలో ఉత్రమ సాహిత్యాన్ని అందించడం 
అన్నది ఒక భాగం. ఆ ఆశయంతో (పక టితమెనది (_పకృత (గంథం. 

“మా నిషాద! |పతిష్టాం త్వమగమ శాశ్వతీ స్పమాః, 

య |త్మొంచ మిధునా దేక మవదీః కామమోహితమ్.” 
శోకంలో నుంచి అ_పమయత్నంగా వెలువడిన ఈ శ్లోకం భారతీయ సాహిత్య. 

లోకంలో ఆదికావ్యమైన రామాయణం ఆవిర్భావానికి అంకురార్పణ గావించింది. వాక్య 
'విశారదుడై న ఆదికవి వాల్మీకి సంస్కృతభాషలో రచించిన రామాయణం [కమేణ దేళ 
భాష లన్నింటిలోకి అనూదితమై వివధ సాహితీరూపాలలో అలరారింది. విశ్వ సాహితిలోని 
రామాయణ కథా సంవాది రచనలన్నింటికీ వాల్మీకి రచనమే మొదటి సంచి అని 
విజ్ఞుల విశ్వాసం. 

ఆర్ష ధర్మ బద్ధమైన భారతీయసంస్కృతికి (పతిబింబంగా నిలిచిన రామాయణం మన 
సమాజంలోని కట్టుబాట్లకు, సత్సం|పదాయాలకు, జనబీవనసరళికి, ఆదర్శ కుటుంబానికి, 

ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతికి, ఒక సువ్యవస్థకు, ఒక సుస్థిర రాజ్యపాలనకు సంకేతంగా 
సంభావిత మవుతున్న ది గురు శిష్యుల సత్చ్సంబ: ధానికి, తం| డీ కొడుకుల ధర్మ వత్స 
లతకు, అన్నదమ్ముల అనుబంధానికి, ఆలుమగల అనురాగానికి, స్నేహితుల సఖ్యతకు, 



IV 

యజమానుడు అనుయాయుల భకి విశ్వాసాలకు, పాలక పాలితుల మధ్య నుండే సద్భావన, 

సదవగాహనలకు రామాయణంలోని |పతిపాత్ర ఏదో ఒక |పతీక. ఆందుకే రామాయణ 

క్రథా3శం అన్ని కాలాలలోను, అన్ని యుగాలలోను నిత్య నూతనమై నిలిచింది. పరమ 

పవ్మితమైన రామకథ ఎన్ని విధాలుగా కీ ర్రించినా, ఎన్నెన్ని రకాలుగా రచించినా తనివి. 

తీరదనే భావన భారతీయులలో జీర్ణించుకొనిపోయింది . 

రామాయణం సంస్కృతభాషలో ఆదికావ్యమైనప్పటికి తెలుగులో మాతం 

రామాయణం కంపే భారతమే ముండు వెలువడింది. ఆయినా రామాయణాన్ని తెలుగు. 

కవులు నాటినుంచి నేటిదాకా పలువిధాలుగా (పవచిస్తూనే ఉన్నారు, (ప్రపంచీకరిస్తూనే. 

ఉన్నారు. పద్యం, గద్యం, ద్విపద, నాటకం వంటి బహు (పష్మకియలలో తెలుగులో 

వెలువడిన రామాయణాలలో భాస్కర రామాయణం, రంగనాధ రామాయణం, మొల్ల 

రామాయణం, అయ్యలరాజు రామభదుని రామాభ్యుదయం, తిక్కన నిర్వచనోత్తర 

రామాయణం, కంకంటి పాపరాజు ఉతర రామాయణం, గోషీనాథ రామాయణం, వాసు. 

దాసుల శ్రీమ్మదామాయణం, జనమంచి వారి, విశ్వనాథ వారి శ్రీమదామాయణ కల్పవృక్షం. 

వంటివి | పముఖంగా ఎన్న దగినవి. 

తెలుగు రామాయణాలలో ఈనాడు గోపీనాథ రామాయణం దాదాపుగా అలభ్యమనే. 

చెప్పాలి. 1928 లో వావిళ్ళవారు పకటించిన తరువాత ఇది మళ్ళీ వెలుగుచూసినట్టులేదు - 

ఆందుకే రామాయణాన్ని నిత్య పారాయణం చేసే తెలుగు పాఠక లోకానికి ఈ గోపీనాథ 

రామాయణాన్ని అందించాలనే సంకల్పంతో దీనిని పునర్ము(దించాం. మూలమైన వాల్మీకి: 

రామాయణాన్ని అనుసరించి రాయబడడం గోపీనాథ రామాయణం |పత్యేకత. అందువల్ల. 

సంస్కృత రామాయణంలోని కావ్య జాచిల్యాన్ని తెలుగులో ఆవిష్క-రింపజేసే ఈ గోపీ నాథ 

రామాయణం సహృదయుల మన్ననలకు పాతమై; మా యత్నం సాఫల్య మొందగలదని- 

భావిస్తున్నాం. 



ర ద్రిక్ర 

న్లో, నమ ససై _సమ్మై కనై చన భవతు నిష్కించనజన 
స్వయంరతూ దీమా సమధి కసమిం ధాన యళ" సే, 
సురాధీశపై వ్రరకుణకుపి తళాపా యుధవధూ. 
దృవత్తాదుర్గాత్ పృళమనపదాంభోజకజసే. 

ఈక్వరసృష్ట మగునీసంసారచ క మునందుం బరివ ర్హమాను లగుసకల చేతను 
లకు ధర్యారకామ వరూకము లనునాలుగుపురుస్మారములు నత్యంతాదరణీయములు. 
మహాభాగ శమునందు._ 

“ధర్మం చార్థం చ కామం చ యథావ ద్వదతాంవర | 

విభజ్య కాలే కాలజ జ్ఞ స్సర్వా న్సేవేత పండిత; 

నూకమో హీ సరమ శే యః పురుషార్థ చతుష్ప యే” 

“వ క్షలలోశేష్టుండా! కాలోసయోగముం చదెలిసినవిచక్షణుండు కాల 
మును విభజించి ధర్హార్థ కానుముల సేవింపనలయును. ఈపురుపారము అన్ని టిలో 
మోతు మనునది యుత పడే, యము నిచ్చునది”అని యుధిన్టిరునీతోభీమ చేనుండు 
చెప్పియున్నా (డు. కావున మోత మితరపురుపార్థములకం మె మిక్కి లిహితక్రము* 
ముఖ్యతమము ధ ర్థాదులుగూడ మోతీమున కునుసాధనము లగుటప్లననే పురుషా 
రము లని న్ఫవవారిరపబడు చున్నవి, పనిలో ధర్మము ప్రవ త్తిరూప మనియు నివ 
చేర్తిరూప మనియు డోవిధచు. ఇందు మొదటిది యిష్ట్రాపూ ర్తాదికర్య రూపము, 
ఇద్ స్వన్గాదిలోకప్రా వ్రీకినాధనము. రెండవది , యెహీ కామువ్మి శో ల్పాప్టేరసుఖసంధా 
యకము లగుకర్మ్మల, బరిత్యజించి కేవల పరమా త్తానుసంఛానపరుం చో యుండుట, 
దీనికీ: ట్ర మాణము-- 

ఓ పునృ త్తి త్తిసంజ్లి జ్జ ధన్మే ఫల మభ్యుదయో మతః, 

నిన్ఫ త్తిస సంజ్ఞికే ఫళ్తే ఫలం ని శ్రేయస సం మకళమ్.!” 

“పవృ | త్తిరూ పధర్మమునలన స్వన్హాదిపారతొకికసుఖమును ను, సళువుత ్రవృష్ట్య 
న్నాదిలాభ మును నివృత్తి త్రిరూపధరృ, మువలన మోశత్షమును. సంభవించును” ఇ: 
ట్లుభయలోక క్రేయస్సాధన మగునది ధర్మము; ఇది యతీంద్ర యము (చమురాదీం 
టి, యానోచరము. ) ఇట్టిధర్త్యమును బోధించునది వేదము 

రస్తు తృత్యడ్నే ణానుమి త్యా వాయ స్తూపాయో న బుధ్య తే, 

ఏకం విద ని వేదేన తసా సా ద్వేదస్య చేదతా 03 
నానా 

ప్ యాగము సేయుట, ఇలువులు వ్వించుట మున్న గుపను లిస్టైఫ్లూ_ర్హకర్ష్యలు 



ii వీ డి కం 

“ప్ర త్వమానుమాన ప్రమాణములచే బోధింపంబడనియుపాయమి దేనిచేం 

ఉలియంబడునో దానికి వేద మనిపేరు.” ఇట్టిమూలప్ర మాణమగు వేదము పారుమే. 

యమువలె భ్ర మవి ప్రలిప్పాదిదోపజుష్టముగాక యపౌరుపేయమును స్వతఃప్రమా 

కాము నయి యనాదినిధ సాపిచ్చిన్న సంప్రదాయ ప్రవర్తమానము నయి యున్నది. 

“యః కల్పస కల్పపూర్వఃి అనున్యాయము ననుసరించి యూసంసార మనాది. 

సళ్వజ్ఞుం డగునీశ్పురుండు గతకల్పమందలి వేదము నీకల్పాదియందు స్మరించి “యో 

బ్రహాణం విదధాతి పూర్వం యో వై "వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి సె అనుప్రమా 

ణానురోధముగ. బ,థమజు డగుచతుర్తు ఖున కుపదేశింప నతీండు నరీచాగ్టిదుల 

కును, వారు తమశిష్టిసంఘమునకును, నువచేశింస నీరీతి నుప చేశపరంపరా 

ప్రాష్ట మయ్యె నని పూర్వమామాంసకులనిద్ధాంత ము. నుణీకొందటు శౌ (స్త్ర 

జ్ఞులు. (న్రైైయాయికులు) వేదము లీశ్వర ప్ర ణీతము అందురు. “అస్య మహతో 

భూతస్య నిశ్వసిత మేత దృశ్వేదో యజుక్వేద సాను వేదః.” అనునది వారికి. 

బ్రమాణము. 

పట్టి వేదము కర్శభాగ మనియు బ్రహాభాగ మనియు భాగదప్పయాత్త్మక ము. 

ఇందు. గర్భభాగము భగవదారాధన కృషమును, బ్రహ్మాభాగము భగవత్స ప్రరూప 

గూసగుణవిభాతులను డెల్పుచున్నవి. ఇట్లు భగనత్ప్య/తిపాదక్ మగునీ వేదము 

సంసారి చేతనులకు ద_క్త పజ్ఞానము నొదవించుటయందు ముఖ్య సాధ నము. తత్త 

జూన నునంగా? సర్వస్తాశ్పరుం డైనశ్రీ మన్నారాయణునకు సర్వ ప్ర కారములం బర 

తంత్రము లగునీ యాత్మలకు స్వరూ పాను హాపపుకు పార్థ మగుభ గవత్పా? వ్లిని నిరో 

ధించు ననాదికర్త్మ సంబంధమును నివ_క్జింప( జేయునుపాయము. ఇది యర్గపం చక 

జానమూలము, అర్గపంచకజ్ఞాన మునంగా: స్వస్వహాప పరస్వమాప పురుషార్గస్సరూ 

పోపాయస్వోకూప పిరోధిస్వరదూసముల యభథార్థముగ నబుంగుట. వీనిలో స్వస్వ 

రూప మాత స్వయాపము, (ఆత్మలతుణ మిట్టి దని యెజుంగుట.) పరస్వరూప మో 

శ్భరసరూపము : పురుపార్ణనీణాపము మోతు క్షణము.ఉపాయస్పరూసము కర్మ 

జ్ఞానభ కి ప్రప శ్రిలకుణము.విరోధిస్పరూ పముభ గవతా)_కి ఫ్ర తిబంధకీభా తా నాది 

కర్శబంధము ఇ ట్లర్థ పంచ కజ్ఞూనపూర్వక్ ముగ, బరత త్త్వ మగు శ్రీమన్నారాయణుని 

పాదారపిందములయందు సన్యస్తాత్మరతణ భ రుండై యతనిక త్యర్థప్రియుండై మెలం 

. సటయే మోవసాధనములలో మాళిభూత మని సర్వ వేదాంత తాత్పర్యము. 

అనంతశా ఖాంచిత చతుర్హ శవిదాాస్థానో పబ్బంహిశ మై దుశ్రేయార్థప్రతిపా 

దక నుగువేదమును గూలంకవముగ! జదివినం గాని పరటబ్రహ్హాతే త్త ్ వనిర్హయసా'మ 

స్ధస్టిము( ద త్తపజ్ఞానముం గలుగ దనియు; రాంబోవుకలియుగమునంద లిజను లల్చాయు 

వులు, రోగవీడితులు నగుటచే నిట్టిదుర్భటజ్ఞున మును సంపాదింపం జాల రనియు 

నూహీంచిసకబభూతానుకంపాసంపన్న చిత్తులుం బరానరత త్త్ప్షయాథాత్మ్యవిదులు, 

'జేవతాపారన్యు వే త్తలు నగుపరాశర'వారాస వా ల్మీ కాదినుహర్టులు “ బ్రలిహాసపురా 



వీథ 5 iii 

ణాభ్యాం వేదం సముసబ్బంహమయేత్”” “ఇతిహాస (భారత శామాయణా దిపూ ర్వ 
రాజన్ఫ త్రము) పురాణము (నక పృతిస న్లాదిపంచలవు.ణసనున్వితము) లచే వేచార్థ 
మును వివరింపవలయును” అను న్యాయమునుబట్టి దురనగావా నుగు వేదార్థమును 
దాము చక్క. బరిశీలించి మేఘముచేం 'ద్రావంబడి విసృష్ట మైనసము ద్రజలము 
సర్వజనోపజీన్య మగునట్లు పండిత పామరసా మాన్య ముగ నెల్హరకు సులభముగ. 
చెలియురీతిం బరత త్తప్టనిర్హ యమును, మోమ్ పాయనివ్మ_ర్భ మును జేసి బద్దచేతను 

+ 
ర్ం 

లకు సంసారసుఖసంతరణో పాయమును చెలివీ9. 

వాలికి - శీ రామాయణము, 
3 ఈ 

సంసా రార్ల వనిమగ్న షతనోద్ధరణార్థ మై పరమకారుణికళర్టిము నవలంబించి 
వేదార్థోపబ్బంవాణము సొనరించిన వారిలో వాల్మీకీ వృథమగణ్యుండు. 

. వేద వే ద్యే పరే పుంనీ జాతే దశరథాత జే 

బీద; ప్రాచేతసా దాసీ తాకా డ్రామాయణాతే నా” 
“వేదముబేం చెలియంబడు పరమపురుషుడు దాశరధి యొ జనింప నొ వేదము 

కూడ వాల్మీకివలన రామాయణగూపముగం బరిణమంచెనూ అనున కత డు 
సాతమ బ్వేదసమ్మిత మగురామాయణమును రచించి, 

“ ఇతిహాసప్పురాణాభ్యాం వేచాంతార్భః శ కాళశ్య తే, 
ప్రాయేణ వూర్వభా గార్జో ధర్మశా న్త్రేణ కథ్యతే.” 

“ వేదముయొక్క_ యుత్తర భొగార్థము (ఉసనివదర్థము) ఇతిహోసపురాణ 
ముల చేతను, బూర్వభాగార్థము ధర్మశాస్త్రము చేతను వెల్లడియగుచున్నది.”అనుర్రీతి 
నందు సక లముముతు జనో పజీవ్యము లయిన పదాం తార్థములను సంపూర్ణ ముగ 
బ్రలతిపావించియున్నాండు. 

శ్రీరామాయణోత్స త్రిక మూలమగుకథ, 

టకనాండు వాల్మీకి యదృచ్చుగా దయచేసిన నారదమునివలన శ్రీ రామచరి 
త్రమును సంగృవాముగ నుపబేశము నొంది యంత మాధ్యాహ్ని కస్నా నార్థము 
జాహ్నావీనదీసమిపమున నుండుతమసానది కరిగియచట నిటునటుంజూచుచుసంచ 
రించుచుండనొకబోయ యానదీతీరనన మందువివారించుకౌ9ం చపశ్నీ మిథునములో 
మగ విట్టను గ్ 'ట్టంగాం జూచి కరుణార్ల చిత్తుండై యాకఆకుశొబజబుకును గనోపముతోం 
దిట్టంగా నది యొకళన్లోకముగ వెలువడెను, 

“మా నిపాద! పృతిహైం త్వ మగమ శాశ్వతీ స్పృమాః, 
య త్కౌ90చమిభునా దేక మవధీః కామమోహీతవ్?' 

హఠాదావిర్భాతసారస్వతరురీనిమ్యం దరూ పం బగునీక్లో కమును వినిశిషుర్లం 
డు వెజంగంద నాసంయమీోాం ద్రు, డప్పుణ్యనదడిని దీర మాడియథోచితము గసంఛాన 
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1v వీథి క్ల. 

ఎధి నాచరించి నిజాశ నముమునకుం జోయి సుఖా సీను డై డె  తశ్గ్ళక భావము 

నకు జెప్పుచుంద సశ్యలోకమునుండి పరమేపి. యచ్చటి శీతెంచి “ 

తమా నుచ్చ్ర్రసాదపిసేపమున న్కెట్లు "సర స్వత స్వతః ప్రాదుర్భావము 

కావుననారదుః "వలన నీవు వినిన రామచరిత్ర ముంతే యు నితహామహి మచే కీ 

మగును కాన దాని నేతాదృళక్లో కములచే సవి_.స్తరముగం జెప్పుము. శే 

నీవాక్కు.న నసక్య్టముండదు.” అని చెప్పి తిరోహితుం డగుడు వాలీ లక్క 

యణ కావ్యర చనో శ్యతుం డయెప్రను. 

శ్రీ రామజననము ,వి కాష్టయి త్ర యా గసంరక్షణము, పీతావివావాః 

చీకవిఘ్నము, ఢామహపివాసనము, పీశావా రణము, వానర సేతుబంధము, 

నధము లోనగుపూ ర్వ్యరావముచరి ఆ, త ము జరిశినకొంత కాలమునకు దరువా 

రాముడు రాడ్యుమును చాలించప చున్ననమాయమున వాలీ కి. యీరా 

మును రచించినట్లు శామాయణ వ చనస్రావూాణస్టమువలననే' కానవచ్చు+ 

(రామా. బౌ 

ఈకథ జరిగిన కొంతకాలమునకు మవార్చి గృంథ "లేఖన మారంభిం- 

యూజుకాంషపములు వ్రాసి పీదం గొంత కాలమునకు రామునిచే లో 5 

వలన నరణస్టమునందు విడువడి న గర్భున నక యగునీత తనయాశ నుము 

నామె కనిసవాడుకం లగుకుశ నులు సెరింగ్నా డాప్పడ శాబ్బవయన్ము. అయి; 

కాండముకు న్రాసి గ్రంథమును ముగించి యూాకుశలవులచే నీగ్ళ ంథము 
a 

ముగం జదిపవించిన (క్ క్రింన న వ్రాసి నక్లోకముులవలన. గానవచ్చుచున్న ది. 
Ca 

(బాల. 3-€ 

వాలీ ఖీ రామునకు సమ -కాలికుం తని నిర్గ యించుటకు మన కిం? 

తర మాణ" మెద్దియుం గానరాదు. వాజ్యు య'చరిత్రమును విమర్శింప 

యన్యు, నితడు రచించినరామాాయణ౯ణ మోడిశావ్యే 
* మనియు నిశ్చయి 

ఎట్లన = “వాల్మీకినాదశ్చ సనక పద్భం జగ్రంథ య న్న చ్యవనో వ 

యళ్వఘోషుండును, ' “ప్రాచేతసోసజ్ఞం రామాయణక్” అని కాళిదాస 

కవి రసి తదూూహి రామ చరికమఅని ఛ నభూతియును, “బభూవ వో 

పురా అని రాజశేఖరుండును,ఈదీతిగంద క్కి_నకవిస త్రము లందణును ద; 

ములలో గ తెవైదెని వాల్మీ కి నాదికవి యాని శ్ఞాఘీంచి యున్నారు. 

౬ శ్రుత్వా ప్రాారష్టం కావ్య కీ జం 'దేవచ్తై ర్నారడా దృ్భషిః, 

భర ర కామార్భసంయు క కం ఘ్రుణ్యక్ళే కఐలాకీ రర్రనకమ్” 

అనురా మాయణ ప్రైనాణ్యిముశేశను, 

66 బ్వంన్య జుస్సా మాథర స్పై వు భారతం పాంచరాత్ర శమ, 

మూబరామాయణం వైన ఇొతధ్ర మి త్యణభిధీయ లే 

య చ్చానుకూల మేళేచ్చు తచ్చ శారక్తం ప్రకీ కిల్. 



రీ తి కం శ 

అనుస్కాందపురాణవచనమువలనను, ఈరామాయణము సర్వాలంకార 
కాహ్రలతణోవేత మై సకలభారతవర్షీ య ప్రత్ననూత్న వాజ్ఞయ ౫ ంథ సమితికి 
నిదానము, సకలపుకుపాగ్గ పృద మె విరాజిల్లుచాన్నది. ఏతత్క_థాశరీరసంబద్దులగు 
రామలక్ష్మణ భరతశత్రు ఘ్నహనుమద్విభీషణాదిముహాపురు మల సచ్చరిత్ర ముల వినుట 

వలన మాతావీతృభి క్రి సోదర ప్రీతి, జ్యేఘ్రానునర్హనము, లోక వమశ్యాదానువ ర్త 
నమ్ముస్వ ప్ర తిజ్ఞారతుణాభిని వేళము,శ శ్ర దివిషయవిర_్,ఆ, శ్రితవాత్సల్యము. స్వామి 
కార్యనిరహణ తత్స రక్వము, స్వార్థపరతానివృ త్తి, చి శ్రశుద్ధి, పరోపకారబుద్ధి 
మొదలగుసద్దుణములు గలిగి లోకము సద త్రము నేర్చికొనును. 

వాల్మికి యిట్టిలోకో _త్తరమహాకావ్యరచనాపటిషస్టత కాకర మైనతపోమా 
జు ఉరు ed | . అన వి అ హాత్స్టముు, దివ్యజ్ఞాన సంప త్తియుం గలవాండని ప్రసిద్ధి నొందుట యీ కాక యితండు 

ఛందత్శా స్ర్రమున కొక క్రొ త్రేయుగమును గల్పించి యాశా స్ర్రమున కత్యద్భుత 
పరిణామమును గల్పీం చెను. 

మొట్టమొదటవై దిక ఛందస్సులను లొకికసం స్కృతక్ష్లో కరచనకొఅకుపయో 
గించినవాం డితండే.. ఇతనికిముందు శ్లోకములు లేవ ఇతనికి. బూట్వ లగుమవార్థ 
లందటు గద్యమునే వ్రా,ని రనుటకునీ క్రుందలోనంబటీ చినరఘువంశక్లోకముయొ క్క 
హేమాద్రి వ్యాఖ్య్యానముచికే ప్ర మాణము ౫౫ 

“ని హెదవిద్ధాండ జదర్శనోత్థశ్లోకత్వ మాపద్యతే యస్య శౌక్ర్మ.)? (రఘు. స. 14-70.) 

శ 
తదా పృభృతి వృళత్తని పద్యా న్యభవన్. పూర్వం తు వాక్యా సే వేతి శూర తే.” 

వైదికలౌక్శఛందస్సులతారతమ్యువిమర్శన మతిలాభకరము గాన్న వానిని 
వాల్మీ కి యె ట్లభి వృద్ధినొందిం చెనో యాయంశ మిచటం గొంత చర్చించెదము. 

అనుస్టుష్పందస్సునకుం బ్ర క్యేకముగ నెనిమి చేసియశురములు గలనాల్లుపా 
దము లుండును. వేదమునందును ఈరామాయణ ప్రయుశానుష్టుప్పు గలదు. దీని 
కుదావారణము బుగ్వేదసంహి తలో. 

“వ్యా. చాండాలవిద్ధ క్రాంచమినునదర్భ్శనో జైన శోళేన బౌంగాలం యదాొ౭2_భు ర్భయర్ 

| } 
“ఆత్వా 'గారవా వద న్నిహ సోమో ఫఘాోపేణ యచ్చతుః 

దివో అముప్య కాసతో దినం యయ.దెనావసో 

ఇందు. బాదమున కెనిమి దేసియతరములచొప్పున నాల్లుపాదములకుముప్పది 
రెం డతురములు సరిగ నున్నవి. అయినను వై దికానుష్టుష్పుంద స్పగుటచే నీవర్ష 
ములు దీర్భ ములుగను, నీవర్ష ములు ప్రూస్వములుగ నుండవలయు ననునియనుము 
లేదు. కాయబట్టి ఎవెవైదికానుష్టుష్పు లిట్టుగాక యంతట నవ్యభిచరితముగ రెండు 
నియమములతో € గూడియున్నవి. ప్రథమతృతీయపాదములలోని పం చమాతురము 
దీర్ధ ముగసు, ద్వితీయ చతుర్థ పాదములలోనిస _ప్రమాశతురము పహ్రాస్వముగ నుండనల 



vi వీ క, 

యును. వై దికవృ త్తృములకం కుం బృథగ్గ క్షణము గలిగి లయానుగత మగునొకనూ 

తసవృ త్తీజాతి వాలీ! కల్పించెను ప తిపాదముదందిలియకురములలో నివిగురువు 

లిపి లసువు లని నిశ్చితమైన యేర్పాటు గలదీర్ష వృ త్తములజాతి యింకొక టి కాల 

క్రమమున గలిగిన ది.లౌకీకచృ త్రములగు ల ఘువర్లానుపూర్వ్పియువై. దికవృ_త్రముల 

గురులఘువక్షానుపూ ర్వి నే యనుసరించియున్నది. ఉదా! 

“సహ స్కశీర్దా పురుష సృహస్ర్రాతు సృహ సృపొత్ , 

స భూమిం విళ్వతో నృత ఆత్యతిస్ట ద్దళాంగులమ్” 

ఈదిగు నుదవారించిన త్రిష్టుష్ఫుందస్సును గొంత నూర్పుచేసిన లొకికము 

లగు నింద్రవజ్రో పేంద్రవగ్రావృ త్రములవలెం జదువవచ్చును, 

వై దికము, లౌకికము, 

ఊనీళ్ట నా ర్యఖిజీన లోకం ఊదీర్ణ నారీ ఆఖిజీన లోకం 

గతాను మేత ముపేష ఏహి, తాసు మేకేం ఉపశేష ఏహి, 

హ_స్టశ్రాభన్య దిధిపో స్టకేదం[ హా స్ట గ్రభస్యా దిధిపో స్త వేదం 

పత రనిత్వే మళిసంబభూని, పత్యు ర్దనిత్వం అభిసంబభూని. 

వై దికాసుమ్షుష్ఫందస్సును వాల్మీకి లొకి కానుష్టుప్ఫందస్సునుగా నెంతసులభ 

ముగ మాన్ప్చెనో మూడుండు. ఇతనిమార్లమునే వాస్టసాదులు ననుసరించిరి. త్రిష్టు 

పృందోమూగాలకము లగువై దిక దీర్భవ్భ_త్తము లాధునికము లగునిం ద్రవజ్రావేం ద్ర 

వజ్రావృత్తములుగ మా జెడుదశలో వ్రాయంబడినక్లోకములు భారతీమునల గాన 

వచ్చుచున్నవి. ఇవిగాక మటికొన్నివృ _త్రములు వై దికఛందోబద్ధముగ నే కనబడు 

చున్నప్, G&G టా ;--- 

6 పృహ్రూర్యగా వూర్వజౌ చిక్కభానూ గిరా వాళశంసామి తపసా హ్యనంతే”, 

దిప్యా సుపర్గౌ విరజౌ విమానా సధితమీసంతె భువనాని విశ్వా. 

హొరణయో శకునీ సాంపరాయా నాసక్యద క్రై సునపౌ వె జయంతా, 
ఆశే లీ ౬ 

శుకం పయంతే" తఠసా సువేమా నధ్ధిస్య యంత" పనీతం వివస్య్టతే8. 

(భార. ఆది. పౌష్యపర్వ. ఆ, ల) 

'బ్రవ్హా వేదములకువలె వాల్మీకి సంస్కృృతక్షో కనిర్థాణమునకును సంస్కృత 

కవనమునకును జనకుండు. కవి యనంగా వాల్మీకి, “కవి ర్వాలీ కిశుక్రయోఃి” అని 

విశ్వనిఘుంటువు. కాళిడాసుగూడ. నీయర్థ మున నుపయోగంచెను. “కవిః కుశలవా 

తేన చకార కిల నామతః” రఘు 14-02. 

మజియు. దై త్రిరీయ ప్రాతిశాఖ్యయందును, వాజసనేయసంహి తయందును 

వాల్మీకినామ ముదాహరింపంబడుటచే నితండు శ్రుతి ప్రత్యభిజ్ఞాత మా హాత్య్యము గల 

వాం డని స్పష్టము. 

(తైత్తి. ప్రాతి. 5. 36; 9.4, 18. 6) 



వీధి క, vii 

శ్రీరామాయణ ప్రతీ ప్తభా గవిచారము.. 
ఈ కాలనుందు ఏ సర్వజన న్యవహరరని్థమైయున్న శ్రీ, నీ రామాయణము మొదట 

వాల్మీకి యెట్లు రచించెనో అశ్లే యున్న దో? లేక, దాని కిటీవల నెవరై న నెవ్వి 
మొన మార్చు లొనర్చిరా? ఆయంశము విచాకింతము, 

ప్ర కృతవు రామాయణముయొక్క_ యె బేశపుం ౭ బృతినైె నై నందీసిరయొకసారియక్క_ 

డక్కడ మండూకప్టుతితో 6 జదువువారికిసెతము డానియం దుండుపరస్పరవచన 
వా్యాహతులు, సంబంధవిచ్చేదము,న వీన ప్రా ప్రాచీనాభిప్రాయసాంక కర్యము మొదలగునవి 
కనబడక మానను. ఈకారణమునుబట్టి యూ వాన్షకి రామాయణ ముత్పేన్నమైన 
కొంతకాలమునకు చరువాతే నిందులో నెవ్వరో కొన్ని ప పథ, _ప్రములం బొనివీనారని 

నిస్సంశయముగా. జెప్పవచ్చును. ఈగంథము నామూలాగముగాం జదివి విమ 

ర్మించియుండనివారికొఆకు నట్టి పరస్పరవిరుద్ధము లగూనంశములం గొన్నింటినిచట 
నుదావారించుచున్నాను. 

1. కథాసంత్నేపమను పవృథమసర్లమున, “ఈ కాలమునం దీలోకములోంబరమో 

తృ్భృష్టుండగువాండెవ్వంొ, నస వాలీ! కి నారదు నడిగిన ప పశ్వ్యకు నారదుఃడు“అట్టి వా 

డియ్వోకువంశ ప్రభవుం డై నశాములి డని చెప్పి యతెనిచకి తృమునంతేయు వక్క్మా_ 
ణించెను బట్ట్లు ప్రథ మసర్షము గృ,ంథమునకంతెకు సం ౫ వాము. నారదు నక్షిగిన 

ప్రశ్నవంన నే 5 వాల్మీకి క్ రాముని గాని యాతని చరిత్రముగాని "లేశము నెజుంగని 

డని స్పష్టముగాం గానవచ్చుచున్న ది. మామను దశరథుడు. మొతం డ్రి జన 
పయ, నీవు రామమహీమీవి ని న్నీకానలో రాఘవుండు విడిజీపెట్టుటకుం దగిన 

కారణమునుగూడ నే నెజుంగుదు గని యు త్తరకాండములో ఇాల్మీ! వీతతోం 

జెప్పుచు న్నాండు.--- 

“ఉవాచ మధురాం వాణీం హోదయ న్నినతేజసా, 

స్నుహె దళరథస్య త్వం రామస్య మహీ 3 షీ ప్రియా. 

జనకస్య సుతా ౮ జ్ఞ సా రగతేం "తే పతిప్ర, తే! 

ఆయా ౦ త్తే వానీ విజ్ఞాలా మయా ధర సమాధినా, క 

సర్వం చ విదితం మవ్యాం తై )లోక్యే యద్ధి వర్తతే, ” (ఉత్త, 49. సు 

ఇందువలన వాల్మీకి శామవృత్ర్తాంతీము. నెటింగినట్లును, నారదు నడిగిన 
వశ్ననలన నెజుంగ నట్లును గానవచ్చుచఛున్నది. ఈెండంశములు పర స్పరవిరుద్ధ 

ములు, కానన నిందులో నచేదియో యొకటి వ్ర ప్రమై యుండవలెను. 

2. కిషమ్మీ౦భాకాండములో సు గీ వుడు మొదట ఠావణుని నినా సస్థానమును 
గాని వాని పరాకృమమునుగాని యెంతేమాత్ర మెటుంగ నని 

(“న బా నిలయం తస్య సర్వధా పాపరవసః, 

సామర్థం విక ముం వాపి జొష్కు_లే యస్య సా కులమ్ * (కిష్మీ_౦. 7. 2.) 



vil వీఠిక 

అని చెక్చి తిరుగ సీతా న్వేషణార్థ మయి దశ్నీణదిక్కునకుం. బంపినవానుము 
చాదులతో--- | 

66 త్రత్ర స్పృమ్ముద్క మాసాద్య సం పృథా ర్యా క్లనిళశ్చయనమ్, 

చి క్రనానానగ కీమా నపగాడ్గో మహాోర్షవమ్, 

స హి దేశస్తు నధ్యస్య రావణస్య దురాత్మనః, 

కాతసాధిపతే ర్వాస స్పహస్రామసమద్యు తేః. (కిష్కిం: స, 41.) 

అని రావణుని నివాసస్థానము తీనకుం చెలిసినట్లు చెప్పుచున్నా(డు, 

వీ. ఉ త్రరకాండము ర్రిగ.న సర్షలో నగస్తు వండు రాముని కాంజనేయజన్య 

ప్రకారము నంతయుం జెప్పి యాతండు వ్యాకరణశా స్ర్రమందు మహాపండితుండని 

ర్ం 

జో, క ల్స్ ఊక ను అన “అసౌ ప్రరా వ్యాకరణం గ్కబావ్య నూర్ న్యుఖః సృష్టగమః కపీన్షః, 

ఊద్యద్దికే ర _స్తగిరిం జగామ గ్ర నం మహ ద్ధారయ దప మేయః , 

సనూ,తృీవ్ఫ త్త న పదం మసోర్థం ససం గృహం సాధ్యతి వై కపీన్లః, 
లీ ది!) 

న హ్యావ్సి కళ్ళి తృదృళో ౬ స్యళా శ్రే వె శారదే ఛందగతా తథెఐ.” (ఉత్తర. 49 50.) 

వ్యాఖ్యాన లా నూ క్రేం - అహైధ్యాయీంకుణం, నృ త్తిః---స్తాత్కా లికనూూతృప్బ ర్తిః, 

ఆరపదం - నూ శ్రార్థబోధకపదవిద్వా ర్రీకం, మహార్భం - మహాభాష్యం పతేంజలిక్ళతెం, ససం గృహం- 

న్యాడికృతసంగృహాఖ్య ౫, ంథసహీతమ్ 

సె శ్లోకములో. జెప్పబడినయష్టాధా్యాయి, మహాభాష్యము, సం గ్రహము, 
వ్యాకరణశాస్ర్రుమున కు (బ్రధభా న గృంథములు. కథా సరితాగరమందుం చెప్పం 

బడినకథ విశ్వాస మైన యెడల వరరుచి కుపాధా్యాయుం. డజైనయీవ్యాడి నంద 

చం ద్రృగుప్తులకాలమందు జీవించిన బొడు మహాభావ్యక ర్త యగుపతంజలిఅరుణ 

ద్య వన స్పా కేతమ్”” అను మహాభాపహ్యాదావారణమునుబట్టి సా శేతపురమును ముట్ట 

డించినయనను(డగు 'మిచేండిరను గీ కుదేశపురాజునకుస మ కాలికుడని చేశ చరి త్రము 

వలన నిశ్చయింప నగు. ఈక్ట్లోకమువలన రామునికాలమం దున్నహానుమంతు[డు 
రెండు వేలసరివత్సరముల క్రింనట రచింపంబడిన నవీనగంథముబనధస్యయన మొన ర్చ 

నని తేలుచున్నది. ఇది యెట్లుసం భావ్యము! 

4. భరతుండు చిత్రకూటమం దున్నరామునిం గలసికాని వీతృమరణవా_ర్హం 
జెప్పి యాతని నయోధ్యకుం దోడి తెచ్చుటకుం జనంగాజూచి రాముండు భరతుని 
విషయమయి శేసినకుశల ప్రశ్నలో గూడినోకచ్చిత్సర్లను” గుటించి కొంత చర్చిం 
చెదము. ఇది యయోధ్యా కాండలో నూణవసర్ల, సర్వ్పసంసపత్సమృద్ధ మగురాజ్య 

మును దనవొజుకు విడనాడి రాము డరణ్య్యములపా లయ్యు ననియు, నిందువలన 

దాను సర్వలోక నిందాపాత్రుండ నైతి ననియుందం డ్రి మృతుం డనియు నపారదుఃఖ్ల 
సాగరనిమగ్ను(. డయి యొట్లయిన బోధించి యాతని దిరిగి యయోధ్యకుం గొని 



వీఠీ క. పై 

పోయి రాజ్యము ద్ర తిక హింపంజేయ. సమకట్టి నపరివారముగోం దన కడకు వచ్చిన 
భరతుని. జూచి మహాోపాజుం డై నరాముండు “ఏమి తమ్ము (డా! వృద్దు: జై నమన 
తండి, కులశమా! అతండు సజీవుం డై యుండంగా నీవి ట్లరణ్య మున "శ్రీల వచ్చి 
తివి? అతర్కిత మగునీరాక సంశయమును బొడమించుచున్నది. చెప్పుమా! మన 
తండ్రి కుళలియే?”అని యింతీమట్టుకు నత్యు ద్వేగముతో (గుశేల ప్రశ్న చేయుటయే 
యవసరప్రా ప్త మైయుండోనీవు బాగుగ రాజ్య మేలుచుంటివా? నీమంత్రులు మంచి 
వారేనా? నీపురోహితు. డెట్టివాండు? ఆయవ్యయములం. జక్క_ంగం బరీశీంచుచుం 
టిచా?” అని యననసరప్రళ్న లడుగుట శేవలము లోకస్వభావమునకు విరుద 
ముగా దోంచుచున్నది. ఈరాజనీతి ప్ప శ్నవరమయినశ్లోకము లన్నియు నిస్పంశయ 
ముగా భారతమునుండి యిందులో వ్రాయబడినవి. మహాభారతాంతర్ల్షశసభాపర్వ 
పంచమాధ్యాయములో నారదుడు ధ ర్మరాజుకడకు వచ్చి యతనిని రాజ్యాంగ 
రాజ్య పరిపాలనలవిమయమయి కుశ ప్రశ్నముం కేసి రాజనీతి నంతయు నుపచేశిం 
చెను. ఆల్లోకములే యివి. ఈదిగువం గొన్నింటిని బట్టికాయాపముగాం గనంబజుచు 
చున్నాను. 

మహాభారతము _ సభాపక్యము, రామాయణము - అయోధ్యా కాండము. 
ర్ వ అధ్యాయము. 160వ సక, 

1. విజయో మంత్రమాలో ప ]. మంత్రో విజయమూలం వా 
రాబో భనతి భారత! రాజ్ఞాం భఐతి రాఘవ! 

+ జ్ అగ అ అచ ki కచ్చి త్సంపృతమం త్ర చై సుసంనృతో మంత్రివరై 
. హ్యమాత్ర్యై శ్నాస్త్రకోవిజై &?. రమాతైక కా ప్రకోవిడై &?. 

2. కొచ్చి దాత్మేసమా వృ ణ్థా ౩. కచ్చి దాత్మే సమా శూరా 
శుద్ధా స్పంబోఫనతమాః, శ్ళుంతసంతో జితేంద్రియా8, 
కులీనా శ్చానురకా శ్చ కులీనా శ్చేంగితేజ్ఞా శ్చ 
కృతా సే వీర! మం త్రిణః?. కృతా స్తే తాత! మృన్దిణః?, 

3. కచ్చి: న్నిద్రావళం చ 3. కచ్చి చ్చాపరరా తేషు 

క... జవ సలహ ఎ ప్రపరరా తను ఎ నర్తనం వైషు 
చిం య స్ట మర్థవిత్ 1, కచ్చి త్కాలే వమిద్ధ్యృ నే. 

4. కొచ్చి నృంత్రేయసే నైకః! 4 కచ్చి న్మంత్రయనే చెకః! 
కచ్చి న్న బహుభి సృహ? కచ్చి న్న బహుభి స్సహ? 
కచ్చి శ్తే మంత్రితో మంత్రో కచ్చి త్తే మంత్రితో మంత్రో 
రాష్ట్రం న పరిధానత్రి?. రాష్ట్రం న పరిధ్ధానతి?, 

ర్. కచ్చి దర్థా న్వినిశ్చిత్య న్. కచ్చి దర్థిం వినిశ్చిత్య 
ఫలమూలా న్మహా దయాన్ , ఫలమూలమసహోద యమ్, 
తీపు మారభనే కర్తుం శీ ప మారభనే క రుం 
న 'విఘ్మయనసీ తాదృళాన్?. న దిర్వయసి రాసువ?, 

ర. కచ్చి ద్రాజన్ కృతా న్యేన గ కచ్చి శ్తే సుక్ళతా న్యేన 
కృతేప్తాయాణి వా పునః? కృతరూపాణీ ఇ పునః, 

B 



వీ9 5, 

విదు స్తే పీఠ! కర్మాణి విదు సే సర్వకార్యాణి 

నానవాప్తాని కానిచిత్ ?. న కర్తవ్యాని పార్థివ! 

7, కచ్చి దృలసన్య భక్తం చ 7, కచ్చి ద్ బలసి భక కంచ 

వేతనం చ యథోచితకు 

సంప్రా ప్పకాలే దాతస్యం 

జడాసి న వికర్షసి?. 

ఇ. కాలాతి కృమణా జీకే ప్ 

భ క్త వేతనయో ర్భ ఏలే 83 

భ రుః కుహ్యంతి దక్చక్య 

తో౭_నర్భ స్సుమహాన్ సృ 

చేతనం చ యథోచితమ్, 

సంప్రాప్త వకాలే దాలేవ్యం 

దచాసి 1 న విలంబసే?. 

. కాలాతి క్కముణా జలే 

భ క్రవేతనయో ర్భతౌః, 

త కః క్రుప ప్యంతి దార్లత్యా 

లేకి. త్రో౭_ నర స్ఫుమహాన్ స్మ స ఏలే: 

ఇట్టిన్లో కము లనేకము లున్నవి. గృంథవి స్పరభీతిచే వ్రా వాయంబడ లేదు, 

నలోపాఖ్యానములోని క్లో శ్లోకములు కొన్ని "సుందరశాండనుందలి పదునై దవ 

సర్లలోం గానవచ్చుచున్నపి . 

భారతము - నలోపాఖా్యనము. 

=, నుంద ప (సృఖాన యమా నేన 

రూపీ ణా ప్రతిమేణ తాన్, 

రాబు నాం భూమజూలేన 
నొ 

చుఖౌ మివ విభాససోః. 

, తౌెం సమోత్మ్యు విశాలా శీ 

మఖఫకం మలినాం కృశామ్, 

తక్క_యామాస శ మోతి 

శుష్కుస్ర్ సోతాం నదీ మిన, 

వి స న్స నక్ష కొకములాం౦ 

వి త్రాసి తవిహంగమాక్ 

రామాయణము - నుందరకాండము 15 వ స్త, 

1 

కతా 

మంద పృఖ్యాయమా నేన 

రూపేణ రుచిక ప్రృభామ్, 

పీనద్ధాం ధూమడజాలేన 

చృుభా మివ విభాససోః. 

_ తం సమో త్న విశాలా తీ, 

మధికం మలినాం కృశళాక్, 

తర్క_యామాస సీ శేతి 

కారణ రుషపాదయన్. కారతై రుపపాదిబిః. 

జె పూర్మచం దృనిభాం శాక్జమాం 3. పూర్థచంద్రాననాం సుభూగం 

ఇచబారున్న తీపయోధరామ్, చారునృ త్తే తపయాణ రామ్, 
ళు 

కుర్వ స్తీ న్ం ప్రృభయా "జేలిం కుగ్వుంతీం ప్ర పభయా దేవీం 

సర్వా వితిమిరా దిశః సర్వా వితీమురా దెళ్లః, 

4. చారుపద్య నిశాలాశ్నీం d క్సీతాం పద ప పలాశా &ీం 

మన నృథస్య కతీ మిన, మన భస్య రతిం యథా, 

ఇహ్రైం సమ సలోకస స్య ఇష్టం సర్వస్య జగతః 

పూర్మ్మచం,ద్ర, దృప్రభా మిన. వక్ష చంద దుప్రుఖొ మిన. 

ర్ మలకంకానలీవాంగీం 5 తప్యమానా మి వాస్ట్యేన 

మృణాళీ మిస చోద్ద సతమ, మృణాళీ మచిరోద ద్ధృతాన్, 

పౌర్డ్మ మాసీ మిన నకం పౌర్ష్మ మావీ మివ నాం 

లావు గ ససిశాకరామ్. రాహు గ, సేందుమండలామ్, 
fo Jo 

6 బతికో కాకులాం దీనాం 6. పతిశోకాతురాం దీనాం 

నడిం విస్త్రావితౌ మివ; 

ఊత్కప్టపర కమలాం 

విత్రాసితవిహంగమామ్. 
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7. హా చ్రీవా _ప్రపరామృష్టాం 7, హా స్టివా _స్టపరామృ ఫా 
వ్యాకులా మివ పద్ద నీమ్, మాకులా మిస పది నీక, 
నుకుమారీం సుజాతౌంగీం సుకుమారీం సుజాతౌంగీం 
రత్నగర్భ గృ హోచితాము, రత్నగర్భగ్భృ హోచితాష్, 

8, భర్తా నామ పరం నార్యా 5. భరా నామ పరం నార్యా 
భూషణం భూషణా దపీ, భూషణం భూషణా దపి, 
ఏపా తు'రహితా తేన ఏపా తు రహీతా తేన 
శోభమానా న శోభతే. భూవణాగా న శోఖ్ర శ్రే, 

ఇట్లు కొంద ణీపరిశొద్ద మయిన మొదటిరామాయణ గ్రంథము నచ్చ 
టచ్చటం దమయిచ్చవచ్చినటుల మార్చి వృత _ప్రములం జేర్చియుందు రని వైన 
వ్రాసిన సంగతులవలన. దోంచయచున్నది. 

సొర్వీజనీనముగా నార్యులందజు యజ్ఞృమునే ముఖ్యమైన దేవపూజగా 
నేర్చజు చుకొని ద్రాహ్మణశుత్రి యు లాయాసమయముల విధిదృష్థ ప్ర కారమూ మాం 
నము దినుచున్న వా రయి, శ్రీలు “వేదముల. జదువుచు వైదికకర్శల నొనర్చ్భ్చువా 
రయి, 'వేదశా స్ర్రవిద్యలలో కత్తి యులు ట్రావ్లాణులు సమాన పాండిత్యముగల వా 
రయి, ధనుర్విద్య, రాజనీతి, యుద్ద కా, స్ర్రము. మొద లగువానిలో బ్రాహ్మణులు 
టీ త్తీయసమాను లయినవా రయి యున్నయుగకాలవిశేషమం దీరామొయణను 
రచింపబడి యుండె నని సవిముర్శము గాం జదిపిన యెడల నిస్పంళశయముగాం జెప్ప 
వచ్చును, రాముడు, సీత, దశరథుడు, కాసల్య, దండకారణ్యవాసు లై నయగ 
_స్రీభ రద్వాజాదిబుషీ. స_త్సృములు మొదలగు వారియొక్క చరి త్ర లనుజదివిన యెడల 
మన మిపు డున్నసాంఘికస్థితికం కె నత్యంతవిభిన్న మయినదియు, లేశము బౌద్దమ 
తాభివ్రాయసాంకర్యము లేనిదియు నగు నతీచిరంత న సాంఘిక స్థితిలోం బైన చే 
రొ_నబడినవా రున్నట్లు మనము అెలిసిఫొనంగబము. రామలక్మీణులు వనమందు 
నివసింపంబోవుసమయమునలతుణు(శు కట్టినపర్హ శాలలో+ బ్ర వేశించుటకు ముందు 
రాముడు వాస్తు దేవతల నారాధించి హోమము వేల్చి లక్ష్యణుండు గొట్టి తెచ్చిన 
హరిణముయొక్క_మాంసమును టేవతీల కర్చింవెను. సౌమిత్రి, వధించి తెచ్చిన లేడి 
నగ్నిలో. బెట్టి కాల్చుట యిపష్పటిశాకాహోారద్విజులకు వింతీగాం ధోంచు, 

“అయం సర్వ సృమస్తాంగ శృృత; కృష్పమృగో మయా, 

దేవతౌం చేవసం ౯*ళ! యజస్వ కళలో హ్యసి.” (అయో. $56. 29. ) 

రాముడు జటాయువునకు( బరలోక' కి యల నాచరించునపుడు వారిణ 
మాంసమును ని వేదించెను. 

“రేహిమాంసాని చోత్కత్య పేఫీక్స తా మహాయశాః, 

శకునాయ దదౌ రామో రమే వారికేశాద్యలే,”’ (ఆర. 68, లిం) 

దోజుం డాచరింపవలసినకర్మలతో సంబంధించిన మంత్రము లన్నియు రాము 
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నికి వచ్చీయున్నట్టు లత డాయాసవమయముల యం డాయామం శ్రమల బరఠించీ 

ఓరాఘవో2..పి మహాతేజా నాఐ మాయహ్యా తాం తతః, 

బ్రవావత్ మన చైప్నన జజాప హిత మాక్మేనః "' (అయా. 52. 76) 

మజీయొకచోట, 

“య & క్ప్రేకస్య న ర్తశస్ట కథయ న్టి ద్భిజాతియః, 

త కృ్వర్షగమనం క విత తై? తజ స్య రామో జజాప హా” (ఆర. 65. $4.) 

ప్రతిదినము రాము(డు సంధోస్టపా స్టి నల్పుచున్నట్లు బుషి యనేకస్టలముల 

యందుల జెప్పియున్నాండు, నిజముగా రామునికున్న వేదమం త్ర పఠనసా మర్ధ్ర్భము 

వై దికకర్య శ్రద్దయు విచారకింపంగా నొకవై దికకర రృకునికం కొ నెంతమాత్ర తము 

న్యూనము సే కోదు. రాము డరణగ్థమున నకు 'బోయదో నని కౌసల్యతో c జెప్ప(బో 

యినపు డామె నియమముతో సమం త్రకముగా హోమము వేల్చుచున్నట్లు చెప్పం 

బడినది. 

“సా క్రూమవసనో హృష్టై నిత్యం వృశపరాయణా, 

అగ్నిం జహోతి స్మ తదా మలక్రేఐ త్కేతేమంగళా.” (ఆయో. 20. 3ర్స్ 

వాయుపుత్రుడు లంకలో "స్టేతను వెదకి వెదకి 'యెొచటను గానక నిర్విళ్లుం జై 

యశ్ కవనమం దున్న యొక కచిన్ననదియొడ్డున నున్న చెట్టుపెం గూర్చుండి' సీతసంధ్యో 
స్పి కిచటికిం దప్పక వచ్చు నని తలంచుచుండెను, ' 

“సంధ్యాకాలమనా శ్యాస్టమా (భ్రుస స వేప్యుతి జానకీ, 

నదీం చేమాం శిసజలాం సంధ్యాన్థై వరనకి న్ (సుం. 14. ఇఫ్.) 

పూర్వ మతి స్రాచీన కాలమందు వ్ర్రీలకుగూడ నుపచయనము వేదాఢ్యయ 

నము స్వబంధుగృవామం చే భితాచర్య యును విధింపంబడియుండెను. 

“పరాశర మాధవీయే ఆచారకాండే వివాహ్మక్రుకరణేహారీలే నోక్రమ్:---%ద్వివిధా స్త్రియ:ః- 

వ్యాన -దిన్య, స్పదో్యోవధ్యా ఇతి త్మేత్క బ్రహ్యావావసేనా ముపనయన మగ్నీంధనం వేదాధ్యయనం 

స్వగ్భ ఫీ ఖెక్షూవ శ్యతి; సద్యోవధూచాం తూపస్టి లే వగా కథంచి దుపనయనం కృత్వావివాహః 

కార్య ఇతి. 33 

తథా చ యమః ,.—- 

“ఫరో కల్పే తు నారీణాం మాంజీబంభన మిష్య కే, 

అధ్యాపనం చ వేదానాం సావి త్రావచనం తథాం 

పీతా పిళృవ్యో భ్రాతా వా నైనా మధ్యాపయే త్పెరః, 

స్వగృ హా వైన కన్యాయా భైెకుచర్యా విధీయతే 

వర్ణే దజినం చీరం జటాభారణ మేన చి' 
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“పూర్వ కాలపు, స్ర్రీలస్థితి యిది యయియుండెను. తరువాత నిటీవల చాల 
కాలమునకు“ స్రీళా ద ద్విజబంధూనాం త్రయీ న శ్రుతిగోచరా” అనిపుట్టినవచ 
నసప్రామాణ్యముంబట్టి వేదాధ్యయనాధి కార మట్ల్టుండంగా |క్ర్రీలకు వేదమంత్ర శ్ర, వణమందు(గూడ ,నధి కారము. లేదని నిషేధింపబడెను. ఇట్లు ప్రాచీనద్విజ సాంఘి 
కస్థితి కాలక్రమమున వై దికత్వమును గోలుపోయి శ్నీణదశనొందలా నిటీవల పూ 
గ్ర మట్టిక ర్యజ్ఞైనసంప త్తికిం ద్ర సిద్ధి కెక్కి పుగుషతుల్య స ర్వాధి కారము గలిగియుండీన 
శ్రీజాతియే “ప్రీతా ద్రహూణకశబరా అవి ఫాపజీవాః” అనియు, “తయో వె 
శ్యాన్తథా ళూడ్రా యేఒవ స్యుః పాపయోనయః” అని యర్వాచీన గంథముల 
యందు. బాపయోనియనియు, మాథ్యాస్పడమనియు నెన్నంబడేను. నివీద్ల వేదా 
ధ్యీయనార్హ్యత గల స్త్రీలతో నున్నయిప్పటికాలపువార మయినవునకుం బూరగ్టీపు 
స్రీలందజు నధ్యయనసంపన్న లే యని ప్రాచీనమత గంథములయందుం. జదివినచో 
నెంళోవింతగాం దోంను. అంతవింతగాం దోంచుటపేతనేకచా యిప్పటి కాలఫు 
వ్యాఖ్యాతలు దైన వ్రాసిన “సంధ్యా కాలమనా వా కమా” అనెడుసుందగకాండ 
శ్లోకమున కీర్రీల్రిగా వ్యాఖ్యానమును వ్రాసిరి. 

“అత్త సమ్య గభ్భగవస్ర్యాన మ్యైన సంధ్యా పదార్థ క్వే నా స్తే తత్స స్త్రియా అధి కారః, గాయ త్రీమంత్రే తదర్థస్థరణవూర్వకధ్యా నే కు ద్విజ స్యైవాధికార ఇ త్యన్యత్ .” 
“ఇచట సంధ్యాశబ్బమునకు భగ వద్దాక్టన మర్థము గావున నిట్టిదానియందు 

స్తీకోధికార మున్నది. గాయ శ్రీమం శ్రా ఖ్రానుసంధానపూర్వకధ్యానమం దన్ననో 
ద్విజునికే యధి కారము.” 

కౌసల్య యశ్వమేధాశ్వమును దనచేతిలో నున్నక త్తితో స్వయముగా 
మూండునజకులు నజుకి చంపె నని విన్నప్పుడు మన మేమి యాలోచింప వలని 
యు౦ండును?. 

“కాసల్యా తం హయం ర్మ, పరిచర్య సమంతతః, 
కృపాణై ద్విళళా “నైనం త్రీఖిః పరమయా ముచా.”” (బొల. 13—31.) 

రామాయణములో నగ_స్పన్టికరభా గభరద్వాజాదిమహామునీం ద్రులయా శ్ర మంబు లెట్లు వర్శింపంబడినవో చి త్తగింపుండు. ఈవర్ణ నమున వారిజీవనములు రజ 
_స్రమోగుణాతీతము లయి శేనలసత్త్వ్వాదె ఏతముగా నుండె నని నున మూహించు 
కొనంగలము.ఈముపీ.తల్ల జు లా కాలమందు నై సర్దిక రామణీయకము గలవివిక్తప్ర 
జేశములయందు నివసించువా రయి, సర్షకాొలము శ్రాతన్మా ర్రాదికర నిరతు లయి, 
శా స్త్రవ్యాసంగము, వేదప్రవచనము, శిప్యా భారి పనము, భగవదుపాసనము మొద 
లగువానివేం గాలము. గడుపుచుండెడి వారు. ఇట్టివా రని లోక మెజటుంగనిదికాదు. నిస్పృహలు, వీతరాగులు, విదిత వేదితవ్యులు, స్వయముగా గృవీంచజేసి పండించు 



కెఇ వీ 8క, 

కొన్న సస్థఫలమువలన జీవించెడి జూ రు, తమకుంగాని తమ యాగొదిక ద్యలకుం గానీ, 

తమకృవపీ.ఫలమున కుంగాని సంభవిం చ నయనరముల. దొలంగించుకానుట కాయుధ 

ములు ధరించి పోరాడెడువారు. ఖ్ 

ఆకాలమందు వేద్రలిపాడష్టి చేవత లయిన యింద్ర వకుణాదులం బూజించు 

చుండేడువారు,. ఈ చేవతలకు వాదిపర కుటీరములయందు వేణు వేటు పూ జూస్థల 

ములు పోవుకుండములు నుండెను. 

“సహ పత్ఫౌ్య్ట విశాలామ్యా నారాయణ ముపాగమత్ , 

గతే పురోహితే రామ స్పాఫాతో నియతమానసః, 

వాగ్యత స్పృహా వై దేహ్యా భూత్వా నియతీమానసః , 

శ్రీను త్యాయతనే విష్ణో కిశ్యే నరవరాక్ష్మేజః (అయో. 6. 1, 4.) 

ఈశ్లోకములవలన క్రీ రానూఇధా వననుం దొకవిష్ల్వాలయ మున్నట్లు గానవచ్చు 
చున్నది. 

“యథా హి చోర సృ తథా హీ బుద్ధ _స్టథాగతేం నా స్టీక మత్ర, విద్ధి, 

తస్తా రియ శృంక్యతమః పృజూ-ాం న నా సీకే నాఖిముఖో బుధ స్వా క్ట్రిత్ * 

(అయో. 109. 34.) 

ఈక్టోకము నా స్పికనుతో పనాస మొనర్చినజాబాలిసిద్ధాంతమును ఖండిం 
చుటలో రాముడు చెప్పినమాట  ఇందులోబుద్దుండు చోరుం డని నిరసింపంబడినది. 

రామునికాల మెక్క_డ? బుధ్ధునికా ల మెక్క_డ!? ఆకాలనుందు బుద్దునిపేరై న విన 

బడెనా ! వై దికమ తావలంబు వై సయగ్నిమిత్ర పుష్పమిత్రులకాలమున (అనంగాం 

గ్రీస్తుకుముందు నూట యేంబది సం వక్సరముల సమయమున) నశోకు. డీమతమును 
రాజమతముగాం జేసిన పీమ్మట నీ మతమునకు సంభవించిన దూవణలో బొద్గుం 

డిట్లు దూపీ.0పంబడియుండును. తేక, క్రీస్తుకుముందు వష్టాల్హశత కములో బుద్దుడు 
కొ త్తగాం దనముతమును బోధిం-చుచున్న సమయమందై న నీదూపషణము పుట్టి 

ఎఖ వూ 

యుండవలయును, 

“తత సృ కింకరాన్ హత్వా పానుమాన్ ధ్యాన మాస్టీతిః 
శ 

సనం భగం మయా చైత్య పొాసపాదో న వినాశితః. (సుందర, 48. 1.) 

ఇచట చె త్య మనంగా 6 2జీ వాలయ” మని వా్ట్రఖ్యాతలు వ్రాసియున్నారు. 

చ త్యశబ్దమునకు బుద్ధాలయ యుడ్ఞ ము. కాల క్రమమున నీశబ్దమునకు సభ యనియు, 

నుడశపాదప మనియు, చేవాలతంయు మనియు ననేకార్లములు గలిగినవి. ఇదియే 
(o) ఆ శ DB 

“పూరవులంకి యని వ్యవహరింపంబడు సింహళ ద్వీసమందు. గీ స్తుశకమునకుముం 

దుండి బౌద్గముత ముచ్చదశలో నుండెను. ఇప్పటికి నీదీషీపవాసు లందజు బొద్గ 

నుతము నవలంవించియే యున్నారు. "కావున నీక్లో కము కూడలి బ్రతీ_ప్తమే 

కావచ్చును, 



వీ ఫి కం xy 

కావున జె హేతువులనుబట్టి విమర్శింపంగా నీరామాయణము బొద్లకులో 
త్ప త్రిక బూరగము బవాుకాలమం దున్నసాంఘేీకసితిలో వ్రాయబడినది. అట్టి 
సాంఘీకస్థితిలో బ్రాహ్మణులు వేద ప్రతి పాద్యవరుణేం ద్రాది-దై వతల నుపాసించుచుం 
డువారు.ఆకాలమం దున్నబ్రాహ్మణులకు కు ల్లియులకు, నీకాలమం దున్నంత భేదము 
"లేదు. అప్పటికాలపుస్తీ లిప్పటిస్త్రీ లవలె గాక పురుమలవలె వేదాధ్టయనాదుల 
యందును వై దికకర్హాచరణమందును నధికారము గలిగియుండిరి. నిస్సంశ యము 
నీరామాయణకవి యగువాలీకి యాకాంమువా?డు. కాంబట్టి యిప్పటీ రామాయ 
ణమునం దచ్చటచ్చటం గానవచ్చు కొన్నికొన్ని యభిప్రాయవి శేషము లంత ప్రాచీన 
కాలపువాం డగుకవి కుండుట యసంభావ్యముకదడా! కావున నీగంథ ముళ్చన్న 
మైనకొంత కాలమునకు గొందజ చే నచ్చటచ్చట మార్చంబడియుండు నని నిర్ల 
యించుటకు. బై నవ్రాసినయంశము లే నిదర్శనములు. 

శ్రీరామాయణ ప్ర తిపాద్య వేదాంతార్థము. 

వ ఉల చ 59 ఇతిహాసపురాణా భాం చేదాంతార్గ పృకాళ్య తే 

అనువచనము ననుసరించి వాల్మీకి సకల వేదాంతసా రార్థము నిట్లు ప్రతిపా 
దించియున్నాండు. ఎట్లన జ గజ్జ న్గాదికారణ మగుపర బ్రవ్యాము చతుర్తుఖుండా? 
విష్ణువా?! రుద్రుండా! యనుమోమాంసలో రామరూపముగ నవతరించిన విను వే 
పర బ్రవ్మా మని వాల్మీకి = పడ్విధ తాత్సర్యలింగములచే శ్రీ రామాయణమందు 
నిర్ణ యించీయున్నాండు. 

ఉపకృమమందు: “బపు డీతోకమున వేదాంతోదితసకలగుణనంప 
న్నుండు వివ్హువా? తేక, ధ్ర హ్లరుద్రే ౦ద్రాదులయం దన్యతముండా?” అని వాలీ కి 
పృశ్న్ సేయ(గా “తెవ్యాకువంశ ప్రభవో రామో నోమ జనె శు)తః,” అను నీ 
మొదలగువానిచే “రావురూపమున నవతరించినవిమ్షు వేయని నారదుడు ప్రత్యు 
త్తరమొసంాను, 

ఉపసంహారమందు, చతుర్తు ఖుండు:--- 

“త వాపూం వూర్యకే భావే పుత్రః పకపురంజయ, 

* సడ్విధతాత్సర్య లింగములు: --- 

“ఉప కృమోపసంహారా వభ్యా సో౭_ప్రూర్యతౌ ఫలమ్, 

ఆర్థవాదోపప త్తి శ్చ లింగం తాత్పర్య నిక్భయే.”” 
ఊప క్కమము (ఆరంభము), ఊపసంహారము (అంతము, అభ్యాసము (జెప్పిన దాని నావృ త్తి 

చేయుట), ఆపూక్వత( ఇతేక పృమాణములచేం చెలియ (బడకపోవుట,) ఫలము, ఆర్థివాదము (చెప్పిన 
యరమును సుతీంచు వాక్యము.) 

న వాతి 



xvi వీ థికో 

పాజూపక్వేం త్వయా కర్మ సర్వం నూయి నివేశిరమ్. 
లో 
“గా నారాయణో చ్చ శీరిమాం ఖల్ యుధా విభుః, 

ర 
ద, 1 0, స సధార్భం రానణ న్యేహ సృవిష్ట్ర మానుషీం తనుమ్.” (యుద్ద 2 స) 

(నీ, అనఘాత్మే ! నీవు నారాయజణుండవు, .. మొందితి పయ్య! నీవు.” (గోపీ, యు ద్ధ.) 

దీనివలన జగములను సృజించిన బృహ్హాకు నుత్ప త్తి తికారణ మగుట మేం బర 

హ్లము విష్ణు వే యని చెప్పబడియున్నది. అభ్యాసములో, ననగా రామాయన 
మేలో నచ్చటచ్చట: చాలా 

“పఏతస్తి న్నంతశే విమ రుపషయాతో మహాద్యుతిః, 

శంఖచ్యక్కగ దొపాణిః పీతవాసా జనత్పతిః.” (బాల, 15. 15.) 

“వీ, బుధజనకులననంబులు పల్లవింపం జేయుట మాధపన్ఫూూ ర్తి నొనరం గాంచి, మేన దీపింప 

భార్లవీజాని దోంె (గోపీ: బొల. 889.) 

ఇత్యాదులచే జగళ్కారణత్వము విన్లువున కే చెప్పంబడినది.' మజియు--- 
“త్వం గతిః పరమా దేవ సర్వేషాం నః' పరంతప! 

విధాయ దేవ! శత్రూణాం నృణా మేకే మనః కురు.” (బాల. 15. 24) 

“కావున నీన్ర మనువ్యరాపంబున నవకరించి రావణుని వధించి లోకంబు 
లకు. బరమకల్యాణంబు సంపాదింపపలయు నీవే గతి,” 

ప్రందువలనం బర త్వాసా ధారణ మగుసర్వరత్షకత్వము విన్లువున కే చెప్పం 
బడినది. ఇంతియకార.... 

ఓతత్రో దేవా సృగంఛర్వా స్సరుద్రా స్ఫాప్పరోగణా;, 

స్తుతిఖి రీష్యయాపాభి స్తుష్ణువు రృ్థధునూదనమ్.” (బాల. 165.31.) 

అనునీమొదలగు క్లోకములచే విమ్షువున కే పరత్వము చెప్పబడినది. 
6 ఆహూం వేది మహాోత్తానం రామం సత్యే పర్యా క్రమమ్, 

ఐసిష్టో౭._పి మహాతేజా యే చేమే తపసి స్థితాః. (బాల. 19. 14.) 

“గీ, రామభద్రుండు. .. ... ..4రతేని మహిమ.” (గోపీ చాల. 469.) 
అను విశ్వామిత్ర, వాక్య మిరామరూవి యెనవిస్థు వపరిచ్చిన్నమహీమ 

గలవాండనియు మహాఫురుషుం డనియుందపోమహిను లేక యతనిప్ర భావ మెజుం 
గళ కము గాదనియు. జెప్పుచున్నది. నీతావివావాఘట్టమునందు 'వసిష్టుడు--- 

“అవ్య క్త క (సృభవో బ బ్రహ శాళ్వుతో నిత్య అవ్య యః, 

తస్తా వర్ న్పంబక్డ మరీచేః కాళ్యప స్ఫుతేః. 33 (బాల. 7). 20. ) 
“గ, ఆవ్య కసంభవుం., ..గళ్యపావ్వాయు(డు పుశ్ణై ” (గోపీ. చాల, 1246.) 
అనుకో శమువలన నితండే సర్వ శారణమని సృష్టము.పరళురాముండుసె సై తము. 
“అధికం మేనిశే విష్ణుం దేవా స్సర్షి గణా _సథ్యా 

జృంభితం తద్ధను రహా శైవం విష్ణు పరా(క్ర మై” (బాల. 75, 19.) 
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గీ. అంతం బర మేష్టి,........దమతమసద నములక్షు, ”) (గోపీ, బాల, 182ర్ర) అనుళ్లోకము నే నీతనినర్వాధి కత ము ద్ర కౌశింపం జేసెను. 
“సన హీ దేసి రుద్క్ల స్య రానణస్య ఐధార్జిభిః, 
అర్థితో మానుషే లోకే జజే విష స్పనాతనః.” (అయా, 1. 2) థ్ షో ణ 
“గ ఆరఘూ తమా. ,.రమాధవు(డు గాంజె యెంచి చూడ, (గోకీ, అయో.-7,) అనుక్లోకములవలన రామహాపి యగువిమ్షువున కే సనాతనత్వము వక్కా ణింపంబడినది. ఈకాందములో నే వముజియొకచోట “ఆకాశ ప్రభవో బ్రహ శాశ్వత నిత్య అవ్యయః” అని చెప్పబడియున్నది. ఇచ్చట నాకాశశ్టము ““అకాశో హ వై నామహాపయో ర్నిర్పహి తాకో హే వాన్యాత్కః ప్రాణ్యా దాకాశ ఆనందో న స్వాత్ ” (తె, ఉ.) “ఆకాశ _స్తల్రీం గాత్ ” ఇళత్యాదిక్రు తిసూ త్రములయందువలెనే, స సీద్గా కాశపరము గాక పర బ్ర వాసరముగా( బ్ర యోగింపం బడినది. దీనివున సాయం ప్ర కాళకత్వము, సర్వవ్యాపకత్వము సూచింపల్పుక్షినద్ది. 

ము యు 

“అపమేయం హీ త్ర త్రేన్హో యస్య సొ జనకాత జా లీ ar.) 
— ? అ ఊఉ ? 

థ్ 
తి 

న త్వం సమర్థ స్తాం వార్తుం రామచాపా ళ్ళయాం ననే.” (ఆర. 87, 18,) 
(గ్, ఆఅమహాత్తునిఫఘున తేజ, , , హారియింపం జాల వీవు,” (గోపీ, ఆర. 649.) 

అనుమారీచవచనముచే నీరా ముకూవీయ గువిమ్లువపరి చ్చే ద్యమహిమగలవాం డని వెప్పంబడినది. 

“నివాసనృ క్ష స్ఫాధూనా మాపన్నా నాం పరా గతిః, 
భాతూనా మివ శై లేందడ్రో, గుకౌ నా మాకరో మహాన్ (కిష్కి_0. 15-18_19.) “నీ. రణపటిమ 6 డాపన్న్ట .,.'డా రిహరు(డు,,, (౦) ది 

ఎ వాం 
వీ కః ( 

అతులితగతి నమ్హహాక్తుం డ్నాక్ర్ళయ మధిపా!) (గోపీ. కీష్కిం. 881-362.) 
మజ్యు నీకాండవముం చే 

“త్వ మప, మేయ శ్చ దురాసదళ్చ జిలేర్మదై య శో క్రెమధార్ని క శ్చ 
అతయ్య కీ ర్తి శృ విచక్షణ శ్చ క్షీతిషమావాకా షతీజబోటమాక్షః ౫) (కీష్మి_0.24,81.) “నీ. అవనీళతిలక, .. 'బొలింపం జూలు దీవు.”) (గోపీ. కిష్కిం. 612.) 

అను నీ తారావచనముచే నీవిమ్టువ్రునరు క్ష నానందానుల త్వాదిసమ స్థ లో 
(మ 

ఇ * ల్యాణ గుణా కరత (ము న్థావింపంబడి నది, 
బహ స్వయంభూ శృతురాననో వా రుద్ర స్తత, స్త్రీపురాంతేకో వా, 
ఇంద్రో మహేంద్ర, స్ఫురనాయకో వా (త్రాతుం న ళకా యుధి రామ వన్య మ్.” 

(నుతి, 51, శక.) 
“రామబాొణంబుల'బారం బడిన,.,, విరించియు రత్మీంప శ కులు “గారు. 

ద 

C 



క... వీఠక, 

ఇందువలన సర్వసంవా_ర్హృత్వము ద్యోతిత మైనది. 
4౯కి వై షనం వా కపీమావ మేత్య రమోేవినాశాయ పరం సులేజః, 
ఆనంత మవ్య క్షమచింత్వ మేకం స్వమాయయాసాంప్కత మాగతంవా. (సుంద , 51. 88.) 
“చ, పనజభసప్రుకోప మిటు....., కై త్యవినాళనార్థ మై” (గోపీ, సుంద. 1215.) 

దీనిచే ననంతరూపము. చెప్పబడినది, 

ఇంతియకాక మణీయుకొవిశేషము గలదు. “న చేవ సో మ్యేద మగ 
వ్ 35 ¢ అధ అద ॥ అటు వ్ల 95 కి రిల లద ఆసీత్ ” “ఈజ౫క్తు సృష్టైర్టదియందుస _ల్తే(అనంగ్యాబ ప్యామ్రేఅయియుండెను.” “అస 

ద్వా ఇదమేక ఏ వాగ ఆసీత్” “ఈజగత్తు సృష్టారిదియందు అస శ్రే (అనణగానామ 
ఒక వ . 95 cee - డె రూపభోగాన ర మయిన బ్రహ్మమే) అయియుండెను బ్రహ్తా వా బ్రద మేక ఏ 

వాగ్ర ఆసీత్” “ఈజగత్తు సృష్ట్యాదియం దొకబవ్మమే యయియుండెను ” “నస 
న్నభాస చ్చవ వవ కేవల” “సృష్ట్యాదియందు సదసత్తులు లేను. ఒకశివ్రుండే యుం 
డెను.” “హీరణ్యగర్భ స్పమవ_ర్త తా “సృష్టికం కొ ముందు హిరణస్ట్రగరు (డు 

తీ ఉక అ? జర శ (అనంగాం జతుర్షుఖ బృహ) ఉండెను. సరై నశ్వర్యసంపన్న స్పశ్వేశ్వర శృంభు 
రా కాళము భ్యే భ్యేయబోసరె ప్రశ్వర్యనంపన్నుండు స చ్వేశ్వరుండునగుశంభు వాకా 
శమధ్య మందు ధాస్టనింహం దగినవాండు”' “అస్య లోకస్య కౌ గతి వ త్యా కాళ ఇతి 
హోవాచ” “ఈలోకమునకు గతి యేది యనగా నాకాళ మనెను” “ఇంద్రో 
మాయాభిః పురుభూప ఈయ తే” “ఇంద్రుడు మాయలచే బహురూపు. డగుచూ 
న్నాడు” “కతమా సా దేవతా ప్రాణ ఇకి హోవాచ” “ఆజేనత యెవ రనలాం 
బా మని చెప్పెను.” 

ఇ ఈస్బద్య న్యార్జా న్యపరత్వళంకాజ నకములగుసదసద వ్యాక ఏ *ౌత్మహిరణ్య 
గర్భశ ౧ భ్వా కాళ ప్రా, ణేం ద్రాదిశబ్బములకు. బశ్వధికరణ న్యాయమువే“సా మాన్య వా 
చినొం పదానాం సతి విశేచ్సే. వి శేషపర్యవసానమ్” అనున్యాయము ననుసరించి 
ఛాందోగ్యమహో పనిమన్మైత్రాయణీయసు బాభోపనివతు లయందు “ఏకో హి వె ఇ. 

— 0 
Qe నారాయణ ఆస్కీ న్న బ్రహ, నేశానః” ఇత్యాది శ్రుతిపకిత మైనవి శేషవాచక మగు 

నా రాయణశేబ్ద మందు. బర్యవసానము. “అగ్ని రవమో చేనానాం, విమ్ణుః పరమః.” 
“దేవతలలో నగ్ని తక్కు వవాండు, వీమ్సువు గొప్పవాయి” “యో బ్రహాణం విద 
ఛాతి పూర్వం యో వై వేదాం శృ ప్రహిణోతి శస” “మొదట నెవండు బ హను 
సృజించుచున్నా (డో? ఎవండు వానికొొటికు వేదముల నిచ్చుచున్నాయడోగో 

“ఆపో నారా ఇతి తోకా ఆపో వై నరనూనవః, 

తౌయదడ స్యాయనం పూర్వం తేన నారాయణ స్మృతః 3 
శయ త్తే త్క్కారణ మవ్య క్షం నిత? సదసదాత్తేశమ్, 

త ద్విసృష్ట సృ పురుషో లోకే బ్ర హేతి కీర్మ్య తే.) 
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“ధ్యాయే నారాయణం దేవం స్నా నాదిను చ కర్తను”? “ఆలోడ్య సక్వశా స్త్రాణ్లి విచార్య చ పునఃపునః, 
ఇద మేకం సునిష్పన్నం ఛ్యయా నారాయణ స్పదా.౫ 
“వేదళాస్తా త్సరం నాస్తి న చైనం కేళనా త్చరమ్ ;%) 
“సర్వే వేదా య తద మామనంతి, సర్వే వేదా య శ్రెకం భవ న్హి" “వేడె ళృ సరె క రహ మేన వేద్యః.” 
ce స నక క షి 9 
న తా స్త సర్భనచసాం సపృతిస్థా యత్ర, శాశ్వతీ.) ॥ 

“వేజీ రామాయన వైవ భారతే భిరతర్ద భ! 
ఆదౌ మధ్యే త భాచాం తేవిమ్ణ స్సర్వ త్ర గీయతే,” 
“నారొాయణపరా వేదా నారాయణపరా ముఖాః, నారాయోణపరం జ్ఞానం, “మత్తః పురతేర్రం నాన్య త్కి_ంచి ది థధవంజయ [1 
“విస్లో స్పకాళా దుద్భూతం జగ ల్తేత్రెన చ్ స్మ్తమ్, 
స్థీతిసంయమకర్తా చ జగతో౭_స్య జగచ్చ స్మ. 
“నారాయణ పరం బ్రవ్లా త్ర శం నారాయణః పరం”? 
“వేద వేద్యో హీ భగవాకా వాసు చేవ సృ నాతను, 
గీయ తే స పరో వేదై ర్యో వే వైనం స వేదవిత్ ౨ 

ఇన వ్ అస్య 
© 

9త్యాది క్రుతిస్యృతిసా త్తి పక వురాణనాక్ళశతములచే శ్రీమన్నారాయణ పరత్యగీము స్థావీంపంబడుచున్నది, 
“న్య క మేష మహాయోగీ సరమాత్తా సనాతనః, 
+59 at 446 థి శ కటి చ త్ 2 OCR 

(శ్రీనత్సవమో నిత్యశ్రీ రజయ్య శ్భాళ్వతో (ధ్రువః?) (యుద్ధ. 114.14_35.) (నీ స్వాభావికజ్జానళ క్రియు కండు, నేం డిద నిక్కుువంబు.” (గోపీ, యుద్ద.) అ నెడిమండోదరీ వాక్య మువలన బరమౌాత్యత్వ శ్రి యఃపతి త్వాన్య సాధారణ చివ్నా యుతు డగువిమ్డు వే యీశరాముం డని సర్వ దెనతా పారమ్యముస్థా వీింపంబడు చున్నది. మజియు “భవా న్నారాయణో జీవా" (యుద్ధ. 120. 1) ఇత్యాది బృహ్మావా క్యమువలన రామరూవీ యగువిమ్షువున శే నారాయణత్వజగతాా రణత్వ ములు ప్రతిపాదింపంబడినవి, 

ఇంకి “*అపూర్వుతొ యనంగా నితర ప్రమాణములభచేం 'దెలియంబడకుండుట. పరత త్త ప్రిము పష్టు వని ప్రమాణాంతరములవేం చెలియ శక్యము గాదు, “ఫలము, ఉత్తరకాండము చివర... 
“మాని పళ్య న్థి కాకుల నం స్టావరాణి చరాణి చ, 
సర్వాణి స్వర్తగమనే హ్యనుజగ్ఫ రతా న్యపీ. 
నోచ్చ పస క్ర ధయోధ్యాయాం సునూక్ష మపి దృళ్య కే, 
తిర్యగ్యోనిగతా శ్చాపీ స్తే రాము మన్నుప్రత్తాః,” 
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అనుళ్లో కములచే భ గవత్సాలోశ్యాదిక మని స్పష్టము ఇంక “నర్ధవాదము . 

ఇయ్యది చాలకాండములో గనపటజుపంబటడెను. 

“ఇమే ద్వే ధనుషీ శే, ప్రే. దివ్యే లోకాఖివి క్కు లే, 

(I) ME COR) “** 48 జ ధిక CLE 4 

అధికం మేనిశే విమ్షుం జీవా సరి గణా _స్టదాలో (బాల, 75.11.19.) 

(“కా మున్నుసమ _స్పదేనమునిముఖ్యులు , 4... 

న్, సమృదంబున 6 దమతమసద నములకు. ౨) (గోపీ, వాల. 1119-1325.) 

దీనివలన బ్రహ్మ చేవగణములు మొదలగువారు మోమాంసాపూరగకముగా 

విమ్షురుద్రులలో విష్ణువే యధికుం డని నిర్ణయించుటయే నర్ధ వాదోపపత్తులు చెప్పం 

బడిన వి, 

విమ్లును పరదై వత మైనచో నతండు రావురూపమున భూమిపై చేల యవత 

రింపవలయును? అనీన, “అడాయమానో బహుధా విజాయ శే; తస్య ధీరాః పరి 

జూన_న్సి యోనిమ్” “*జన్మరహితుండయు్య ననేక ప్రకారములం బుట్టుచున్నాండా. 

అతనిజన్యకారణమును జ్ఞా ననిష్టు "లెజుంగుదురు “న సా కర్య్యనిమి త్తజూా” “ఆయ 

నజన్మ్య వుస్త దాదులజన్య్య మువ లేం గర్శమున( గలుగునది కాదు.” 

“యదా యదా హీ భర్మస్య గ్లాని రృనతి భారతే! 

అభ్యుళ్ళన మఫర్యస్య తదా. ౬ఒత్తానం సృ మ్యహమ్, 

పరితాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కుతామ్ 

ధర్మసం స్థాపనా క్థాయ సంభవామి యుగే యుగే.” 

“కృళ్చారతా! ఎప్పుడెప్పుడు వేదవిహి తధర్శమునకు మోసమును, అధర్మము 
నకు వృద్దియుం గలుగుచున్నదో ? అప్పుడంతయు నన్ను నేనే నృజించుకొను 
చున్నాను. సాధువులను రశకీ ంచుటకును, బాపుల' సకింపంజేయుటకును, నించిన 

ధర్మమును మరల స్థా పించుటకును బ్రతియుగ మందు( బుట్టుచున్నాను.” 

“అదడో2_పి స న్నస్యయాత్తా భూతా నా మోళశ్వరో౭ఒపి స 

(కుకృతిం స్వా మధిస్టాయ సంచవా మ్యాక మాయయా.” 

“నేను జన్న్య లేనివాండను, పరిణామము లేనివాండను, నర్వభూతేయులకు 
సశ్వరుండను. అయినను నాయీశ్వర స్వభావమును విడువక యె నాసంకల్పరూపజ్ఞాన 

ముమేం బుట్టుచున్నాను ” ఇత్యాదిపృమాణములవే నాకుడు లో కానుగ్యవావ్రే 

రితు: డై చేశనవర్షమును రశ్నీ ంచుట కవతరించు చున్నాడు; కాని యస్య దాదెబడ్డుల 

వత నర్భజన్మ జరానుతిశ్లేశకర్య షడూరి గుం డే డే, షుడ్భావవికారములు గలా 

డై జనించువాండు కాం డని పూర్యో శ్రవోజ్యము పరిహరింపంబడు చున్నది. 

“యా గతి ర్యాగశీలా నా మాహితా న్నే శ్చ యా గతిః 

ఉప శ శ పత ఎ ఉక శతి ౪s “౪ “4 శ ఉన 
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శృధ్రరా రాజ! మహాస క్వ! సంస్కృత శృ మయా వ్రజ.” (ఆర. 63. 29-80.) 
“యజ్ఞ థీలురునూ. ౬... బనుఫివించుచుండుము. స (గోపీ, ఆక. 1216.) 

దీనిచే జటాయువు దహానసంస్కారాదికర్శల కనర్హ మయినతిర్యగ్దంతు 
వై నను, శ్రాహ్మ్హణవాతుం డై నను భగవంతునివిశేషకటావమనకు, బాత్రుం డగు 
టే ననితరసులభ ముగుఫునరావృ త్రిరహిత శాశ్వత వివ్హులోకము నొంచెను ఇందు 
వలన బర బేవతాసాభారణ మైన మోవషప్ర ప్రదత్వము తెలియం జేయంబడెను. 

ఈవిధముగా వేదాంత వేద్య మగుపరత త్ర త్రము రామరూవి యగువిమ్లు వే 
యని యుపక క్ర మాదివడ్విధతాత్పర్యలింగముల చే స్టావీంపంబడి నది.గ గృంథాంతనుం 
దు బహ్హా యిట్లు చెప ప్పుచున్నా౭డు--- 

“అస్వ్యాః పరిషదో మభ్యే య దృివీమి నిబోధ తత్ 
ఏత చేసన హీ కాన్యం తే కావ్యానా ముత్తమం శతమ్, 
సర్వం వి సరతో రాజక్రా వ్యాఖ్యాస్యతి న సంశయః 

ఆదికాన్య మిదం రామ! త్వయి సర్వం పతిష్టితమ్. 

న వ్యాన్యో౭_ర్హతి కావ్యా నాం యశోభా గ్యాభఘవా ద్భ శే ౨) (ఉత్త. 95.17.10.) 

“ఈస భామధ్యమందు నేను భావీంచుదానిని మారంధజు 'తెలిసికొను(డు. 
అన్ని కావ్యములలో నత్యు త్తమ మైనకావ్య మిదియే. యని ప్రసిద్ధి నొందినది. 
అఖలనృ తాంతమును వాన్టఖ్యానము చేయుచున్నది. పయిశాముండో! ఆది కావ్య 
మైనయోరామాయణమునకు నీవే ప్రధానప్ర పుతిపాద్యుండవు . రామునికంశు నీతరు 
"లెవ్వరును కావ్యకీర్తి రికీ (6 చాత్రులుగాట” కాన్రున నీశ్రీ రామవూయణముచేం బ్రతి 
సాదింపంబడుపరత త్ర (ము శ్రీమహావిమ్షువే యని సమర్థి “రపంబడినది. రామునిచేనోన 
ర్పంబడిననూరో్యోపస్థా నాదికము విశ్వామిత్రా హ్యనున్భ శి "వలె మనువ్యు భాననానునర 
ణము వేం జేయంబడీన దని గ్రహింపవలయును, 

శేతుని రాణశాలమం = దా సేతువువద్ద రాముండ్ "కళివలింగమునుబ, తిష్ట చేసె 
నని వాల్మీ క్ర రామాయణనుందు? జెప్పినట్లు కానరాదు. అగ స్త కస్టసంహితాధ్యాత్ర 
రామాయణాదులయందు-_ 

““నేతు మారభమాణ స్తు తృత్సి రామేశ్వరం శివక్, 

సం స్థాప్య ప్రూజయితే్ళ2_౭_హ రామో లోకహీతాయచంో (ఆధ్యా.యుద్గ. 4 స.) 

అని స్పష్టముగా జెప్పంబడియున్నది, 

రాముండు సపరివారుం డై పుహప్పకవిమాన మెక్కి లంకనుండి యయో 
ధస్థకుం దిరిగివచ్చుచున్న సమయమున నీత కాయావిశేషములం గనంబజుచుచు 
సీతున్రం జూవీంచి-- 
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6“నేతుబంధ ఇతి ఖ్యాతం త్రైలోక్య నొభిప్రూూజితకొ 
ఏత త్పవిత్రేం పఠమం మహాపాతక నాశనమ్,” 

అని చెప్పి, “అత్ర పూర్వం మహా బేనః ప్రసాద మకరో త్ప/భుః అనిచెప్పి 
యున్నాయి. కూర్యపురాణమందు :__ 

(సే తుమభ్యే ముహాబేన మోశానం కొ తి నాససక్ 

పయామాస వై లింగం పూజయామాస రాఖ్రువః, 
తస్య దేవో మహా బేవ; పార్వత్యా సహ శంకరః 
శృత్యత్న మేన భగ వాకా దత్తవా న్వర ముత్తమమ్. 

విన 
వాందప్, సి 

దే త్వయా స్థాపితం లింగం దుమ్యేం తీవా ద్విజ తయ, 

మహాపాతక సంయుక్రా సేషాం పాపం వినశ్యతి.” 

పద్యవురాణమందు.. 

“రామః పుష్పుకా దపరుహ్యా మహాదేవం చృుతీస్థాపిత వాకా 
సో౭ఒస్మై పృసన్నో2_భూ ది త్యుచ్య తే” 

ఇత్యాదిప మాణవచనములు రాముడు సేతువుదగ్గర శివలింగ ప్రతిష్టను జేసి 
అడు 

జన రం జని లకీ నట్లు చెప్పుచున్నవి. కావున, “అత్ర పూర్వం మహాదేవః పసాదమకరోత్ప?భుః 
అనుక్లోకమునం. గాడ రామక_ర్తృకశివలింగప్ర లిస్టు బోధింపంబడుచున్న దని 
కొందటు వ్యాఖ్యాతలు వ్యాఖ్యానము చేసియున్నారు; కాని యిది సమంజస ముగా నున్నట్లు తోంపదు. ఈక్లోకములో “పూర్వం అనుటచే శివుడు రాముని 
యందు బి సాదముం జూవించుట సేతుని ర్లాణకాలమునందా? "లేక లంకనుండి 
తిరిగి వచ్చు సమయమునంచా? సేతుని ర్రాణకాలమునం దన్నచో నపుడు రావణవధ్శ్యా 
దికము జరగలేదు కావున లివ్రండు రాముని గటావ్నీంచుట కవకాశము లేదు. 
లంకనుండీ తిరిగి వచ్చువపుడన్న చో “అత్ర” అనునది చాలును. “పూరి మనునది 
విరోధించును. మహేశ్పరుండు రావణవధానంతరమునం గడా వచ్చి రాముని గౌర 
వించెను, పూర్వ మనుదానికిం బూరగకల్ప మనియర్థము. జెప్పంగూడదాయన్నచో, 
“ఆత్తానం తూనుషం మన్యే నావుం దశరథాత్ర జమ్” అని మనువ్యు భావనతో నున్నరాముండు నుగ్రీ వాదులదగ్గణు స్వకీ యవిష్ల్య పవతారద్యోతక మయినపూర్వు 
వృత్త ర్హాటనము చేయుట మజీంత యనుచితముగాం గాననచ్చును. ఫూర్వకల్ప మందు గట్టంబడిన పేతు వుండగా మరల నిపుడు నేతువుం గట్లుట వ్యర్థము, "కావున 
“అత్ర”అనుపదము పూర్వశ్లోకో క మయిన నలకృత సేతుబంధము నే పగామరించు 

న క 
ఫా 

౪ 
చున్న డనిచెప్పుట యుచితము, ఇచ్చటిమహోదేవశబ్దమునకు సము ద్రుండనియర్థము. “న్నేహూం స్నీహ్యుం మవా చ్భుద్ధం వారుణం సర్వతోముఖమ్” . అని జల పర్యా యములలో యాదవనిఘంటు, 
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“వుపూత్ జలం, తద్రూపో దేవః సము ద్రః” 
“దర్శయామాస చాత్తానం సము బ్ర సరితాం పతిః,” 

అని లోయడం జెప్పంబుడిన ట్లిచట దనకు సముద్రుడు ప్రత్యక్ మయి నీటిలో 
నేతువ్ర నిలుచునట్టు దయ చూవంె నని రాముడు నీతో జెప్పు ననుటయే 
యు చితమయినయర్థము, లేక మహో బేవశబ్బమునకు ళివ్రుం డని యర్థము జెవ్పినచో 
రావణవధానంతరము శిన్చండు రామునికడ “కే తెంచి స్తుతించి “వవ రాజూ వివా 
నస్థః పతా దశరథ స్తవ” అని దశరథుని రామునికి జూవీ౦పం గా. 

“మహాదేననచ శు9త్వా కాకర్ల స్పృహలత్రుణః 
విమానశిఖరస్థస్య (చుణామ మకరో త్పితుః. 

అనునట్లు, రాముడు దశరథునికి నమస్మ_రించెను. కావ్రన నిచటం.బితృ ప్రదర్శనమే 
మహా బేవప్ర సాద మనియర్థము చెప్పినచో సమంజసము గా నుండును. రాముడు 
దీని కనుగుణముగా వానుమంతుని ద్వారా భరతునికి నిజాగమనవా ర్తావ్రేషణమం 
దు “మహాదేవ ప్రసాదా చ్చ విత్రా నువు సమాగమః” “నుహో దేవ్రునికృపచేం బితృ 
సమాగమము నాకు లభించ” నని చెవ్పీ పంపెను. కావున నీదియ్ యర్థసానుంజస్య 
మని బుద్ధిమంతు లూాహీ ంపవచయును. పూర కోపు రాణవచనములగతి యేమనం 
గా నవి మాహోత్య పరము లని గ్రహింపవలయును, 

శ్రీరామాయణసా రాంశము. 

ct ఖో జ్ ప్త వ తొ శ్రీవివ్లోః సృథమే కాండే జగజ్జనన -హీెతు 
ద్వితీయే. స్థితి హేతుత్వం రృతీయే మోక్ష దొయితొ 
చతురే సణసంవ తిః పంచమ సరవా చ తౌ థి ఇటు అ ట్ల 
పద అవ్ జ న్స్ ఖా టో జ్ ష్, వదాంతే పెద్యశ్వం సప్తమే ధమ బాతుతా, 

ఏనం విపుః పరం త త్తం రామా తేతి సునిశ్చితః* ac] ME.) జ! 

బాల కాంకమందు “అవ్య కపృభవో బ్రహ” 9ఇత్యాదివాక్యముల చే జగ 
జ్ఞ నన హేతుత్వము; “పృజూపాలనత త్ర జ్ఞ ర” 9తా్వాదుల చే న యోధ్యా కాండ నుందు స్థితి పౌతుత్వము; అరణ్య కాండమందు “మయా త్వం సమనుజ్ఞాతో ౫చ 

లా లోశా నను తమాన్” అని జటాయువునకు మోత మొసంగుట చే మోకు పజా యిత్వము; కిష్కింధా కాండమందు “త్ర నుప్ర మేయ శ్చ దురాసద శి ఇత్యాది 
తారా వాక్యముల గుణసంప త్రీయు; సుందరకాండములో కిం వెైన్నవం వా కపిరాపమేత్యరతో'వినా కాయ” ఇత్య్యాదికము చే సర్వవా ర్హృత్వము; యుద్దకాండ మందు బ్రప్మోదుల చే నొనర్బంబడిన స్తుతులవలన వేదాంత వేద్యత్వము; 
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ఉ_త్తరకాండములో.. 

“పే దివ్యేఒర్క_సంకాశే నాభ్యా ముత్చాద్య మా మపి 

ప్రాజాపత్యం త్వయా కర్శ సర్వం మయి నివేశితమ్.”” 

ఇత్యాది బ్రవావాక్యములచే సృష్టృృహేతుత్వము ప్రతిపాదింపంబడియుండుటచే 
నీరామాయణనుందు రామరూపముగా నవతీరించినవిమ్షువే పరత త్త మని నిశ్చ 
యింపంబడ్ నది. 

ననగా గతి నిరాపణము. 

ఇట్టిపరతేత్త ముం బందుటకుం దగినసాధన మెడ్షియన :-శరణాగతి. తనను 
తాను రశీంచుకొనుటయందు స్వ ప్రయత్నమును మాని భగనంతుండే నాకు సర్వ 
విధరతుకుం డని నమ్మి యాతనియందు. డనరకుణ భారమును సమర్పించుట శరణాగతి 

యనంబడును. ఈశరణాగతి ప్ర పదము, ప్రపత్తి న్యానము, భరన్యాసము మొదలగు 

శబ్బ్దములచే న్యవహారింపంబడుచున్నది. ఇది క్రీపాంచరాత్రశానుమందు సవాస, 
ముఖముగా వివరింపంబడినది. 

“యా బృహాణం విదధాతి పూర్వం మయో వై వేదాంక్చ శ్రృహిణోతి తస్మై, 
తే మిహ చేవ మాక్మేబుద్ధి ప్రసాదం ముముతం రై ర శరణ మహం ప్రపద్యే.” 

అనెడు శ్వే తాశ్వతరోపనిషత్తులో. గూడ నీశరణాగతి వక్కాణింపయడెను. 
సర్వశరణ్య మైనపరత త్త మును వశపజు చుకొనుటకు సమర్దమయి పరమహి తమయి 
యుండెడు శరణాగ తిధర మునకు విధాయకము లై న వేదభాగముల నీవిధంబున వా 
లీ కి యుప కృమముమొదలుకొని యుససంహోరమువరకు నుపబ్బంవాణము 'చేసీయు 
న్నాడు, ఎట్లన: అవకా రారంభ మందు డశరభథుం డాచరించుచున్న యజ్ఞ ములో 
హాప్ ర్భాగములం గొనుట కేతెంచిన చేవత లందటు i 

“ఏత్రస్టి న్నంతశే విష్ణు రుపయాతో మహాద్యుతిః 

శంఖచ క్రగ దాపాణిః వీత వాసా జగత్పతిః 

అన్నటుల యచట, బ్రత్యకు మైనసర్వశేపి. మైననారాయణుని సన్నిధిలో “సిద్ద 
గంధర్వ్వయతా శృ తత్ర సా ఏం శరణం గతా అని రావణవధార మయి శరణాగతి 
చేసి రని చెప్పబడెను. పిమ్మట త్రిశంకు శునన్నేఫాది వృత్రాంతములయందు విశ్వా 
మిత్రాదుల వా్యాపారవి కేషముల జెప్పి శరణాగతరత ణము పరమధర్యమనియు, సమె 
గ్గ కారుణికవిషయ మగుశరణాగతి తప్పక పలప్రద మగు ననియు వివరింపంబజెను. 
అయోధాసకాండములో రాముని వన ప్రయాణసమయవమిందు నాతో రానల దని 
లక్ష్మణుని రాముడు నివారింపంగా లత్మణుండు-- 

“ఏవం శుక తు సంవాదం లక్ముణః పూర్వమాగతి; 

ఆహం సర్వం కరిష్యామి జాగృత స్స పపతే శ్చ "లేం: (ఆయా, £1, న) 
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“ఆసమాయంబున సుమి తౌ నందనుం డచ్చోట. 

44.౬ నీతేం చ్రార్భించుచు రామున కిట్లనియె” (గోపీ. అయా, 691.) 
“దేవా! న న్సృనుచరునిఒ గా బరి గృహీంపుము మోయను,చఠత్వకరణంబునందు . . , శీనును 

భవ తృేవసలన( గృతార్థండ నగుదు నట్టుగావున.” (గోపీ, అయో. 705.) 
చ. “పనలు సమ _సవన్య'ఫలపం కోలం దెచ్చి యొసంగుచు న్పి కల్ 

సవినయబుద్ధి బద్ధ గురుచాపము దాల్చి సుహ్ ప్పి( దక్కి క 

నన కటు అప్ప వ్రేయక సుఖస్టి తీ నెప్పుడు గాచుచుండలగా 
నసనిజం గూడి నీవు గికులందు విహార మొనర్చు టొప్పదే.” (గోపీ, అయో. 707.) 

పురుషకారభాత యగు నీతాసమకత్ష మందు నన్ను సకలవిధకై ౦కర్యముల నొన 
చ్చెడు దాసుని.గాం బర్మిగ్య హింపు మని ప్రాక్టించుచు రామవిషయ మయి చేసినశర 
ణాగలీ యమోాఘముగా ఫలించె ననియు, నిందువలన నమ్మవాగు స్వామియు జేరి 
నమిథునమునకు దాస్య మొనక్చెడున వేవ్ జూవించుటచే ద్వయమంత్రార్థము వివ 
రింపంబడె ననియు బేలుచున్నది, 

భరతుండు చిత్రకూటమునకు నచ్చి “శిశ్వే పురస్తా చాలాయాం యావన్మే 
న ప్రునీదతి” అని పట్టాభి సే కము చేనికా మ్మని రాముని ప్రార్థించి శరణాగతి. 
జేసెను. ఇది ఫలింపలేదే యన్నచో నట్లు గాదు. రావణవధముకొటజకు మొదట 
దేవతలు చేసిన శరణాగతిని సఫలము చేయుటకు చా నిల్లు వెడలి వచ్చెను. గాన 
రాము(డు తీనకుం బ్రతినిధి యగుపాదుకలను భరతుని కిచ్చ పంపి చేవతామనో 
రథపూ ర్రి. గావించి వెనుక నుండి పట్టాభి పే. కమును స్వీకరించెను. కావున భారత 
శరణాగతి విఫలత నొందలేదు. తరువాత దండ కారణ్యవాసు లగు బుషులు. 

“ఏహి పశ్య శరీరాణి బుషీణాం భావితాతీ నాక్ 
జ wa జో rw వాట్ట వర న్ 153 

జో 
రిపొాలయ నస్బర సక్ రాక్ష సేభ § నృపాత జ (ఆర. 6, స.) 

“భవదధీనచిత్తులమెయున్న మాకరీరంబులు బహు ప్కకారంబుల రాక్షసకీడితంబు తె ద దా 
- " Cn యున్నవి........, బహుప్ప్కకారంబుల భీమక రు అగురాత్ష సుల చేత 6 గీయమాణంబై న వపు, 

కారంబు నసహీింసంజాలక సర్వలోకరక్షృణసమర్ద్సుండ వైవనిన్ను శరణంబునొందుటకు( జనుచెంచితిమి, 
సర్వలోకంబులయందు నీకంశు నెహికాముషీ కసాధన దేవతాంతరం బెద్దియు లేదు గావున ననన 
శరణ్యుల 'మైనమమ్ము రాత సబొధనిలన విము కోలం జేస్స కృపాళుండవై రత్నీంపుము.”) (గో, ఆక.88.) 

అని రాక్షస బాధానివృ క్తికొజకు శరణాగతి. జేసిరి. నీతావమేవిదారణ 
రూపాసహ్వ్యోపవారముం జేసిన కాకాసురుండు, బ్రహ్ధాశ్రుము వెంటం దజుమలా 

“స పిత్రా చ పరిత్య క్త స్పునై శ్చ సముహర్తి భి 

కళ 98 ౪986 శిఖి ఇశలి ఈక OL 

సనధథార్హ మపి కాకుర్ల్ ఫః కృషయా పర్యపాలయత్ ౪” (సుంద, తిర 38-34) 
“ఇ ట్లడరినం జూచి యవ్వాయసంబు, ,, బ ణమిల్లినం గరుణించి” (గోపీ, సుంద 910) 

ప్రాణార్ణి యయి రామునిపాదములమి:దం బడీ శరణాగలి యొన ర్చెను, 
సీతను వెదకుటం గపుల రావించెదనని ప్రతిజ్ఞం జేసి 'కామపరవళు.డై తారాస క్రిచే క 9 D 



Xxvi ' శ్రీ శ్రీ క 

రామ కార్య మువేశీంచి కివీ [౦ంధాగువాలోజొచ్చి యున్నను గృీవునిపై  గోపించి 
దండించుట కుద్యు కుం డై నలక్రుణుని 

“కృతాపరాధన్య హే నాన్య త్పశ్యా మ్యహం క్షమకొ 

అంతలే శాంజలిం బధ్యా లక్ష్మణస్య చృసాదనాత్ (కిష్కి_౦. క2, 17) 
“క, ఊపకారి ఘయొనలక్షుణు 

కృప ఇెలయుటక ంశె నొందు కీళాద్శా! 

యపరాధివి కృపణుండవు 

చపలాత్తుండ వైన నీకు కరణము గలదే.” (గోపీ, షీ_0. 686.) 

వేడుకను మని వానుమంతు(డు బోధింపంగా సు గీ శృండు అక్షునవినయు 
మయి శేీనణాగతి చేసెను. సా శ్రిపకాశ్సో సుం డగువిఖీమణుండు శామునకు వ్రీత్ర 
నర్పింపు మని రావణున కచేకవిధముం హోధించినను వినక యతండు కాలచోడి 
తుడై విఫీషణునిం దిరస్క_రింపంగా “*గతాయువు లగునరులు మిశ్రులహీ త వాక్య 
మును విన నొల్హ్లగు గాన చేను బోయిన చ్చెద సుఖం బుండు మని పలికి సర్వభ 
రనాన్టసపూర్వుక ముగా కరణాతి చేసెను. అప్పుకు సుగీవాదులు ద్విషత్పతము 
వాని నమ్మం గూడదనియ చేకవిధముల నువ పనర్ధిసీంప వారిపోదముల నన్నిటిని నిఖండిం చి 
వానుమంతుని పురుహకారమున 

“సక్ళదేన పృపన్నాయ తవాస్మీ తీ చ యాచనే 

అభయం సర్వభూ తేభ్యో దడా ముత ద్వంతం మము. 
ఆన మొనం హరి క్రేస్ట! దలత్తి మ స్యాభయం మయా 

విఫీవణేో వా స్కుగ్సీన యది వా రానణ స్ప ౧ మమ్.” (యుద్ధ. 18. 39:84.) 
“ఊఉ ఈదివిజారి కే నధయ మిచ్చితి రాసణు చైనం గాణెదకా, 

స. మతియు నికేండు......., ల. దోడొ్ళ నిరమ్థ.)' 

(గోపీ. యుద్ద. 361, 352.) 
అని పరనుకారుణికుం జై రశ్నీంచెను. ఈ రామాయణ ముందు. బోధానముగను 
విస్తరముగను నుపబ్బంహిత మైనది యీవిభీవమణశరణాగ డియే! 

ఈలాగున నీ ఫీ రామాయణము శరకాగతిపరంపరను బ ద్రలిపాదించుచుండు 
టచే దీనికి “దీర్గ రశ రణాగలతి” యని వేరొదవినది. 

శరణాగతి సరూప విశేవనిరూపణము. 

“తౌ తు మేధావినా దృష్ట్వా వేదేషు షు పరినిస్టితా 

వేరేపబ్బంవాణా ర్థాయ తా వగ్రాహమతే ప్రభుః 

అనునట్లు శ్రీ రామాయణము వేదోప పబ్బంహాణార్థము ప్రవృ త్త మైన ప్రబంధ మగు 
టే చగత్కరణభూతవస్తు ప్రతిపాదకము లయిన “అద్భు నంభూతః పృథివై స 



" చ్చ” అనువాక్యములను, అట్టిసరవస్తువ్రరొక్క_ దివ్యానతారోపపాదకము 
లైన “అజాయమానో బహుధా వీజాయ తే” అనువాక్యములను, అవతార ప్రయో 

జభ . ళ్ | 
జన మైన సాధుపరిత్రాణదుమ్మృద్దోనాశములను ద్రతిపాడించు యో జేవేభ్య 
ఆశపతి యో బేవానాం పుకోహి త” అనునవిమొదటలగు వాక్యములను నుపబ్బంవా 
ణము సేయుచున్నది ఎట్టున :--- 

నౌ 
ఫట ఖు ళ్ 

“న్య క్ర మేష మహాయోగి పరమాత్తా సనాతనః) 
“నవా నారాయణో చేన న్ యాం శృశ్రాయుధో విభుః 

“అరి తో చూనుపో లోకే జజే విష్ణుస్స నాతనః)” థి వ ణ 

అని పరత_త్త్వము రామరూపముగ నవతరించె ననునంశము పె నం జూవీంప 
బడినది, విశ్వామిత్రాధ్వర బ్రాణము,దండ కారణ వాసు అగుబువులను రవ్నీంచుటు 

వరభుజబలములచే గర్చ్వోతు లయిన రావణాదుల చే బాధింపంబడీన యింద్రాదుల బాధ 
లను నివారించుటయు లోనుగాం గలపనులచే సామాన్యరతు ణమును, 

“రామో రామో రామ ఇతి చుజానా మభన నృ. ధాః 

రామభూతం జగ దభూ రామే రాజ్యం త్రశాసతిో 

“తిక్యగ్యోని౫తా శ్చాపీ సర్వే రామ మను ప్ర తౌఃి” 

అన్నటుల తనసౌందర్య సౌశీల్యాదికల్యాణగుణములచే నకలచరా చరభూతములు 
తన్ను విడిచినచో ధరింప లేనట్లు చేసి కొసకు వానికి మాకు మొసంగుటచే సాకూద 
వతార ప్రయోజన మైనవిశేవరకు ణమును బ్రకిపాదించుట చే సాభుపర్మిత్రాణమును 
వక్కాణణింపంబడెను. తాటకా తాట కేయఖరదూ షణ రావణ కుం భక ర్లాదినిరసన 
మునే, దుష్రసంహోరము, పితృవచనపరిపాలనము, బువీ, చేవతాద్యనువ _ర్లనము, 
పెద్దజంతువు చిన్నజంకువును చాధింపకుండ రశీంచుటచే షూ త్రధర్మము అశ్వ 
మేధళతాపారణము మొదలగువానిచే సామాన్య ర్షమును, 

“సుగ్రీవం శరణం గతం” “సముద్రం రాఘవో రాజా శరణం గంతు 
మర్హతి” అని విశేవధరమును, “మర్యాదానాం చ లోకస్య కరా కారయితా 

ఆధి ft వే వ a) 
We చసః” “స్వే స్వే ధక నియోత్ష్మ్యుతి అన్నట్లు తా నాచరించి పరులవే నాచ 

రింపించె నని చెప్పుటవలన ధర్త్మ సంస్థాపనమును నుపపాదింపంబడ్తినవి, ఈరీతిగా: 
వేదార్థోపబ్బంవాణ మైన న్రీరామాయణమునకుం బ్ర ఛాన ప్రతి పాదము 

“న్యాస ఇ త్యాహు ర్మనీషిణో బ్రెహాణం. .. తీస్తా నాన మేషాంతపసా మతీరి 
క్ష్ మాహుః!” 

కరో (బెహాణం విదధాతి ఫూర్వుం యోనై వేదాం కో పృహిణోతి తస్మై తం హ దేవ 
తో ర్మేబుద్ధి పృసొోదం ముయు హం రై ఏ౪ శళణ మహం వ్రృపత్యే” 



xxviii వీధథ క, 

ఇత్యాదిశ్చుతుల చే ధర్మములలో. బరనుధర్మ్మ మనీ చెప్పుంబడీనదీ కరణా గతీ 
ధర్యము. ఇట్టిపరమధర్థ్యమును వాల్మీకి విఫీషణవృత్తాంతము చే నుపబ్బంవాణము 
వేసి యున్నాడు, 

ల 

ఈశరణాగతి రామాయణమునకుం బ్రభాన ప్ర మేయ మె ప్లన దనంగా 

“ఈప్ప్రజంధనాయకుం డైన శీ రామచం ద్రుండు పరుండై నను తనపరత్వమునుజూడక 
యా టో లో రా సం సారిసజాతీయు లైనగువాశబరీసు గీ వప్రభృతులతోే శ్నీరసీరంన్యాయముగాం 

గలిసినసౌళీల్య గు ణము,సా ధుపరిత్రాణము, ధర, సంస్థాపనము, దుష్ట సంహారము మొద 
లగువాని బే, ద్ర కాశరమాన మగుసర్వరకుకత్వ మనునదియే శరణ్య స్వభావము. 
అందుచే నీ ప్రబంధ క్రమము విభీషణనృ తాంతమందుం జెప్పంబడి నశరణాగతికీం బ్రతి 
సంబంధి యగు శ్రీ రామునిస్వ్రభావమును బ్రతిపొదించునది యగుటచే శరణాగతియే 
ప్రధానప్రమెయ మయినది, 

ఈశరణా గతి ప్రకరణ మందు శరణ్యునికి శరణాగతరక్ష ఇమం దుండెడుదీకు యు 
శరణ్యుండు శరణాగతుని రత్నీంచుసమాజడువూంన నాశ్రితప రాధీనుం డె యుండునని 
యును, శరణునివిషయమయి యాని తుల కుండెడువ్రేమపారవశళ్య మును, ఈశ ర ణా 
గతి కంగమైనస్వభానములను బ్ర తిపాదిం చుచు వాల్మీకి శరణాగతివై భవమును సవి 
_స్తరముగా వర్ణించియున్నాండు. 

ప్రృవృ త్రిలశుణము, 
“భగవత్సరనృ త్తివిరోధిస్వ పవృ త్తినిళృ తిః చవ కిల 

ఈశ్వరునివేం దనరకుణ పవృ త్తికి విరోధిం చెడు స్పరక్షుణ ప్రవృత్తిని మాను 
కొనుట; అనగా నీశ్వరునియం డాక్రాత్తీయములను సమర్పించి. సీరక్షణనుందూ 
స్పప్రయత్నము మాని సర్వరకుకుం డై నయిీశ్వరుండే నన్ను రశ్నీంచు నని నమ్మి 
నీర్భరుం డె యుండుట, - యై 

పాం చరా ల్రసంహితలలో నొకటి యగునహిక్చుధ్న సంహితలో న్మీప్రుప త్తి 
స్వరూప మిట్టు నిరూవింపంబటడెను. 

“ఆహా మ. స్యపరాధానా మాలయో 2కించనో౬ గతిః 
త్వ మే వోపాయభూతో మే ళవేతి ప్రార్గనా మతిః. 

ay 
శరణాగతి రి కుకా సొ దేవే౭.సీకా (సృయుజ్యుతామ్.”? 

గసర్వాపరాధములకు. నేను నివాసభూతుండను, అకించనుండను. (ఏమియు లేనివాండు), 
అనన్యగతికుంచను) నీవే నా కుపాయము కము.) 

pan 

అని యీశ్వరుని. తార్థించుట శరణా౫తీ యనంబడు. ఇది యిీశ్వరునియం 
దుం బయోగంపణబడవలెను, 

“అనన్య సా ధ్యే సాఫీ షే మహావిశ్వాసపూర్వక మ్ 
శ చేశోపాయతా యాన్దా ఎప త్తి శృరణాగతి$'? 



వీ ఫ్ర క XIX 

తీనవాంచిత మితీరమైనయేయు పాయముల చేతను సిద్ది ంపనపుడుముహోవిశాషస 
పూర్వకముగా నీశ్వురు నే యుపాయముగాం గోరుట శరణాగతి యనలబడు. ఆగృంథ 
మంచే యో ప్ర పత్రిమాహోత్మ్య్య మిట్లు వర్శింపంబడినది. 

66ఆనే నెవం చుపన్నస్య భగవంతం సనాతనమ్ 

త స్యానుబంధాః పాప్తాన స్సశ్వే నళ్యంతి తేళ్ళ ణాత్ 

కృతా న్య నేన సర్వాణి తపాంసీ తపతౌం నక.” 

“సర్వతీర్థా స్సర్వ య జ్ఞా సర్వదానాని తత క్షణాత్ 

కృతా న్యనేన మోత శ్చ తస్య హస్తే న సంకయః 

“ఈయుపాయముచే భగనంతునింబొందిన వానియొక్క_ సకలపాపములు తణములో నళించును, 
పమొనరించిన వారిలాగే గ్రేష్ట్ డా! భగవపత్పంపన్నుండు. సకలకప పక్చర్యా ఫలమును సర్వతీర్థాటన 

ఫలమును, సక యజ్ఞ ఫలమును బ బొందుచున్నా డు. మోతము వానిచేతిలోనిది.” 

“నికేపొపఠపర్యాయో న్యాసః పంచాంగసంయుత 8 

సన్నారిస స్వ్యాగ ఇత్యు క్ష కృరణాగతి రిత్య పి.” 

“ఈ ప్రపత్తి యైదంగములు కలది నిమెవన్యాస సన్నా్యాస త్యా గాదిళ బ్దముల చే వ్యవహరింప( 
బడును.” 

అంగము 'లవ్వియన :.___ 

ప్రాతికూల్యస్య సర్జనమ్ 

రక్న్షీవ్య తీతి విశ్వాసో గో _ప్పృత్యనరణం తథా 

ఆత నిశేపకార్బకణ్యే పడ్విధా శరణా గతిః.” 

“భగవంతుని కనుకూలముగా నడుచుట ; ఈశ్వరుడు తప్పక ర&ీంచు నని నమ్మియుండుట; 

రకుకునిగా నీళ్వరుని వరించుట, ఆత్మ సమర్పణము, ఈశ్వరునికి. దనదై న్యమును చెలియ జేయుట.” 

ఈ పప త్తికి దేశకాల ప్ర కారనియనుములు, నధికారిఫలనియమములు లేవు, 
అనంగా:ఈప్రప త్తి తిని , కాశీకురు తే త్రాదిపుణ్యు ప్ర "దేశములలో నే చవేయవలయుననియు, 

నితరచేశములయందు. జేయ(గూడ దనియును, జో్యోతిష్టోమాదిశ ర్శబకువలోవనం తే 
వసం లే జ్యోతిపా య జేత” అన్నటుల వసంతాదకాలములయరేచే చేయవలయు 

ననియు నన్య కాలములలో. జేయంగూడ దనియు, స్నానా చమనపవి త్ర ధారణాది 
నియమములతో నాచరింపవలయు ననియు. ,దాదృశనియమరహీ తము గౌనాచరింప 
గూడ దనియు, బ్రవ్మాత క్రియవై శ్యు లే దీని కధికారు లనియుం దద్భిన్ను లనధి 
కారులనియు, జేశనుం డ్ కేశి ంచుఫలములలో నొకానొకఫలమునే యిచ్చు నని 
యు, నన్యఫలముల నీయ దనియు నియమము లేదు. ఈనియమము లన్నియు 
గరో పాయమున శే యావశ్య కములు. 

ఈపృప త్తికి విషయనియవుమువమూా త్రముకలదు. అనంగా: జ్ఞానళక్యాదిసకల 
గుణపూర్ణునవివయమున చే వ్ర ప్రపత్తిని జేయపలెను. కానితద్వ్యతిరి క్రులువిషయముసం 
'జేయంగాడ దనునియనుముమా త్రము కలదు. 'ఈవిషయ మింక ముందు వివరింప 
బడును, 

6 ఆనుకూల్య స్య సంకల్పః 



స వీరి క, 

శ్రీరామచంద్రుండు లంకనుగూర్చి బయలువెడలి దర్భ్శశయన మనుస్థలమున 
నుండంగా విభీపణుండు రావణునిేం బరిభవము నొందినలు గురుమంత్రులతోోసాగ్టమి 
సన్నిధికి వచ్చి శరణాగతిం జేయగా సుగ్మీవుండు జూంబనంతుండు మొదలగువారు 
శ్రీ రామునిసన్నిధిలో “ఈవిభీవణుం డీజేశమందు నకొలమందు నిచటి శేతెంచిన 
వాండు గనుక పరిగహీంపం గూడదు” అని విన్నవింపంగా హనుమంతుడు వారి 
మాట నొస్పుకొనక శరణాగతికాఅకు స్వామిసన్నిధి శేకాలమందు వచ్చుట తట 
స్థించునో అబే కాల మనియు, నే దెళమందు వచ్చుట తటస్థించునో అబే చేశను 
నియు విన్నవించెను. అందుకు స్రరామచం ద్రుండు నంగీకరించెను, కావునం బ్రప 
_్రికి చేశకాలనియముములు లేవు. 

ఈయర్థము “శ్రీ మన్నారాయణచరణా శరణం ప్రపద్యే శ్రీమతే నారాయ 
కకాయ నమః అనుముం త్రీరత్నోముయొక్క ప్రథమఖండముందలి పృథమపద మగు 
“లీ మత్ ” అనుదానిలో “వత్” అనుమకుప్పత్యయమందు స్పష్టముగా నున్నది. 

“భూమి నిందా ప్రశంసాసు నిత్య యోగే ఒతిశాయనే” అనుననుకాసన 
ప్రకారముగా “మత్” అనుమతుప్ప)త్యయము శ్రీశియఃపతుల కుం డెడునిత్వ్య యో 
గమునకుం ప్రయోజనము, చేతనున కెప్పు డాకృయింపవలయు ననురుచ్చి అచ్వే 
పము, అభిముఖ్యము కలిగినచో నప్పు డాశృయించుటకవకాశము కలిగియుండుట. 

ఈ్యప్ర పత్తికి. బ్రకారనియమము లే దసెడియంళశమును భగవత్ప్స?పన్ను 
లయినయందజి యెడలను జూడవచ్చును ఎట్టన : ద్రౌపది ఏకవస్తయయియుండంగా 
దుష్టుం డగుదుళ్నాసనుం డామె నీక్చుకొనిపోయినసమయమందు స్నానమైనను 
జేయక యపవిశ్రావస్థతో “నే ప్రప త్రిం జేసియుంక లేడా) అర్జునుండు ఫారతయుచ్షా 
రంభమున యుద్ధ ప్ర దేశమందు నీచులు నిండియుండలా నామధ్యమున నిలిచి శ్రీ 
కృృమ్టునినవలన6 బ్రపత్తృప బేశమును విన లేదా? కావునం జేతనునకుంబ్ర ప తించేయుట 
కుద్దేశము పుట్టినసమయమునందుం దా నశుద్దిగా నున్నయెడల శుద్దిని సంపాదింప 
వలసినయనసరము లేదు, ళుద్దుండుగా నున్నసమయములో నళ్ళుదిని సంపాదింప 
వలసినపనితేదు. వస్థితిలో నుండునో ఆస్థికితో చే పృప త్తి కధికారి యగును, 

ఈయంశములో భగనత్ప$పన్ను. కై నయొకవై వ్యవ్రన కొకోగురు వుపబేశీం 
చినవా_ర్త యనుసంధింపం దగియున్నది. అది యేవనంగా : పాంచళా త్రము 
వింగుల బాగుగం 'దెలిసినయొకవై ప్లవుండు శ్రీ రామాయణము నొకపర్యాయము 
పౌరాయణ మొనర్చుచుండంగా శ, రాముడు సేయుశరణాగతిభుట్టములోంచాంచ 'రాశ్రమునందుం బ్రపత్తి కేవిధయయిననియమములు నక్కజలే దని చెప్పంబడి 
యున్నయంశమునకు వ్యతిరి క్తముగా శ్రీరాముండు సముద్రునింగూర్చి చేయుశర ణా 
గతిలోం ్రాజ్కుఖత్వాదినియమముల నవలంబించినట్టు చెప్పంబడియున్నందున నిత 
దోపాయములతోంకాటు ఈప్రవ త్తికిని నన్ని సమయము లున్న 'వా ? లేవా? అని 
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సంశయితుండై యాలోచించుచుండంగా నంతటం గారణాంతరమున నాగురు వాతం 
డున్న గ్రామమునకు వచ్చి యుండెను. అపు డీతం డాగుగువుతోం దననం జేవామును 
'దెలుపంగా శ్రీరాము. డవలంబించిననియమములు పృపత్తికాఆకుం గాననియున్సు 
వారి వర్షా శ మానుగుణముగా వచ్చిన వనియును, ఈనియమములు ప్రపత్తి కావళ్య 
కము లై నయెడల విభీవణునిశరణాగ తియందు నావళస్టకము లయి యుండు ననియు, 
నట్లు విభీషణునియెడలం గనంబడకపోయినందునం బ్రపత్తీ కానియముము లావశ్య 
కములు కావనియు నాతే(డు ప్రత్యుత్తర మొసంగెను, కాబట్టి యీప్రపత్తి 
నాచరించుటకై యోగ్యుం డయోగ్యతను సంపాదించుకొన నక్క_ఆి లేదు అయో 
గ్యుండు యోగ్యతను నంపాదించుకొన నక్క..జు లేదు, 

య్ త్రీయు లై నధర్యరాజాదులు, క్ర్రీయెనద్రా పదియు, చేవరూపమును చాంచు 
కొని పత్నీగూపము ధరించి బుహాపరాధముం జేసిన కాకాసురుండును, కూ రసర్చ 
జూతి యె ప్రతీకూలు. జై నకాళయుండ్కు తిర్యగ్దాతి యయుస్ట ననుకూలు( డైన సు గ్వీవుఃడు, నిత్యవిభూలి నుండి వై05 ర్యార్థ మై స్వామితో నవతరించినయనం తాం 
శసంభూతు. డగులత్షణ సాస్టమియును, మొదలై నవారందటు జాత్యాదినీయమ 
ములు లేకుండ బ్రప త్తి నవలంబించుటచే నీప్రపత్తి కథికారినియవాము లేదను 
సంశము స్పష్టము, 

ధర్యరాజాదులు రాజ్య ముకొొణిక్కు డ్రాపది వృన్ర్రముకొొణికు, 'కాకాసురెకొ భీయులు స్రాణముకొటికు, శ్రీ రాముడు సముదతేరణముకొణకు, లత్షణస్వామి 
రామునితోయగహాడ నరణ్యమునకుం బోవుటకుం బ్రప త్తి. జేయుటచే నీప్ర పత్తికి ఫల 
నియనుము లేదు, 

జ్ఞానళ క్రిసాఖ్య సౌళీల్యా దికల్యాణగుణపూ ర్రి యెవ్యీనియం దుండునో వాని విషయమయియే ప్రపత్తి. జేయవలయును, లృదియె విషయనియమ నుని చెప్పం 
బడును, సముద్రు,ండు గుణపూ ర్తి లేనివాం డగుటచేతనేకచా యతీనియెడల రా 
ముండొనరించినశరణాగతి ఫలింపక వ్యర్థమయ్యెను, 

రామాయణ పా త్రశీలవర్ల నము, 

నీత, 
ఈమె శ్రీరామాయణ కావ్య నాయిక, “కావ్యంరామాయణంకృత్స ఇంనీళా యా ళ్చరితం మహత్” అనున ట్లీరామాయణమంతయు సీతాచరి త్రవర్ణ్ల నపరమే, “ శ్రీమద్రామాయణ మపి పరం ప్రాణికి త్వచ్చరి శ్రే” అని యభియుకో కి. ఈమె 

య యోనిజురాలు. వి దేవా దేశాధీ శ్ళకు. డ గుజనక మహారాజుయజ్ఞ భూమిని దున్నిం చుచుండంగా నాంగలిపాలులో దొరకినందున నీమెకు వీణ యని వే రిడి పుత్తికగా నభిమౌనించి పెంచెను. నీత యనగా నాగలివాలు. (“సీతా లాంగలపద్గతిఃో అని యమరసింహుండు),హాధధనున్సును విజిఛి రాముండీమెను బెండ్లి యా డెను, “ప్రియా 
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తు సీతా రామస్య దా రాః పితృకృ తా ఇతొొఅనున ఖ్లామెరకూపాదా ర్యాదిగుణము 
లట్లుండం గాం “దండ్రి చేసిన పెండ్డి ' యని రామునికి సీతీయం దత్యం తా నురాగము 
గలిగెను. సీతయు రామునియం దధికతరవ్రే మగలదియయి “ఛా యేవానుగతా 
సదా” అని తోడునీడనతె నెకంచాయక యెల్లప్పు డనువృత మై యుండెను, రాను 
రావి యగునారాయణున కీమె నిత్యానపాయిని, నాయకం డై నస శ్వేశ్వురుం జేయే 
యనకొరముల. నెత్తునో ఆయాయవతారములకు సజాతీయ మైనశరీరమును 
ధరించి 

“రాఘవ త్వే౭._భఐత్సీ తా రుకి ణీ కృష్ణజన్నని, 
“ర 

అన్యేషు వాతా శవ విష్ణో శేపోౌ౭_ నపాయినీ.” 

అనున ట్లూది దేవు. డగునా రాయణుండు దశరథపుత్తుం జై లోకమం దవతేరింప 
నీమె జనకరాజపుర్రి క యగునీత యాయును, ఈశ్వరుడు కృమ్ణుండై యీోలోక 
మందు జనింపం దా రుకిణి యె పుళ్చైను. బ్రక్టే యితరావతారములయందును 
శ్రీ శుహోవిక్లువ్రున క్లీవ్స యవ పాయిని యె యుండును, సర్వీశ క్షియు స్వతంత్రుడు 
నగునీశ్వనుడు సంతత మపరాధముల నొనక్చుచేతనుల నై ౬ గోపించిోవీ పా మ్యుజ 
స్క వముళుభా నాసురీ ష్టవ యోనిము” అన్న ట్టాచేతనుల నశుభయోనులయం 
దుః ద్రోసెద నని శికీంచుట కుద్యూ కుం డై యుంటం జూచి యీమె లోకములో 
దుర్చినీతు లగుసుతుఐను దండింపంబోవుతండ్రిని నివారించుతల్లివలె న ఖల మాతృత్వ 
సంబంధముచే జేతనులవై వాత్సేల్యముగలది యయి “దేవా! లోకములో నపరా 
ధికానీవాం డెవ్వండు?! అపరాధులను కమింపనియెడల మోకృపకు విషయ మెద్ది?” 
యని యుచితాలాపములశే నీశ్వుకుని బోధించి యాత విమన స్పులోం బుట్టినయా గృ 
హాముశు నినారించును. లమ యిట్లు నేయుటకు. బురువకార నుని వేరు, 

“ముత్చాం) ప్రిం (వతి జంతూనాం సంసాశ పతతా మధ, 
లత్వీః పురుషకార త్వే నికి హై పరమర్షి ఫె 35 
“సంసాశమందు మును6గుచుం చెడుచేతనుఖను నను బొందించుటకు ల కే పురుషకారము 6 

'జేయు నని మహరులబే నికి ష మయినది.” 
బు దరు 

లశ్మీ పురువకార మొనర్భుట యన(గా:సాపరాధు లయిన చేతనులయం 
దీశ్పరునికి. గలిగినకోపమును మాన్చి యాతండు వీరి నను గ్రహించి స్వీకరించుటకుం 
దగినప్రయత్నములను సల్పుట యని యర్థము. దీనికే ఘటకత్వ్ట నుని నామాంత 
రము. చేతనుల కీయుభయులతో సంబంద ముండుటచే నీశ్ళోరునిం జేతను లాశ్ర 
యించునపు డీలవ్మ్ పురుషకార మొనర్చును. ఈమె యీశ్టరునివలెం గాఠిన్భ మార్ల 
వములతోం గూడినస్వ్రభావము గలది గాక మాళృత్వప్రయు క్ష మైనవాత్సల్యము గలదిగావున 6 గేవలమృదుస్వభావు రాలయి పరులకు సంభవిల్లుకీకునుజూచిసహింపం 
జాలనిప్రకృతి యగుటచే సాపరాధులుకూడ సంకోచము లేనివా రయి వెల్లి పాద నుల వై ౧ బడం దగినసౌలభ్యూము గలది. పుం _స్పపయు క్త మగు కాఠిన్యమును 
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వహించి తండ్రి యగుటచే హీితపరుం జై చేశనులదోవములను బదింబదిగా గణించి కూ.రళిక్షుల వధించువా. డగుటవలన నపరాధులు ముఖము గనంబజణుచుటకు 
శక్యముగాని యోకశ్యరుని మూల నీమె చేతనులపత్ష వువలంబించి నుంచిమాటలం జెప్పీ యుచితోపాయములచే నాతనికోపమునువుఅ వించి చేతనులయందు విముఖు 
జై నయాతని నభిముఖునింగాం జేయుటకు, దగినప్రయత్నములం జేయును, ఈ యర్థము క కవల్ల్యు పని వత్స9తి పాదితను గు ద్భయమం త మందు. బ,థమఖం డములోం 
జెప్పంబడినది. 

ల క్రీశ పర్యాయ మగు క్రీ శబ్దమున కాటువిధముల వ్యుత్పత్తి భగవచ్చా. స్త్ర 
మందు వ్రాయబడియున్నది, 

“శ్రుణోతి నిఖిలాకా దోపాకా శీణాతిచ గున్నై రగత్, 
శ్రీయ తే చాఖిలై ర్నిత్యం శక్రృయతే చ పరం పదమ్, 
శ్రాయంతీం శయమాణాం చ శృణాతీం కృణ్యతి మపి”? 

LL కీయ తే చేతనై రితి యీ “క్రీజ్ నేవాయాక్” ” 
“వేతనులచే న్యా క్కోయింప౭బడుచున్న ది గావున శీ ఇది కర ణివ్యుత్చ త్రి, 

2, శయ తే భగనంత మితి డక” 

“ఈమె భగవంతు నా కోయిందుచున్ఫది గాన్రన శ్రీః క రరిన్యుత్స త్తి, 
వ 

జ 93 £ ) 
తి. ఈ క్రుణో త్యాక్పితేవిజ్ఞా న మితి శ్రీః శ్రుశ్రానణే 

“ఆ్యశ్రితులు విన్నవించుదానిని వినును గావున శ్రీ” కర్తరివ్యుక్ప త్తి, 
4. సో శ్కావయతి విముఖాక హీత మితి శ్రీకి” వ్యుత్పత్తి, 

“ఆశ్హితులను హితము వినునట్లు చేయునది”. శు ధాతువుకు ణిజర్లమందుం బొడమినకర్తథి 
ళం న 5 

9 Cn = 
ర్. శుణాతి పూన స్వా ఫ్రీ శ్రిరీదోహానితి క్రీ, చూహూంసాయామ్ 

“ఆశ్ దోషములను నశింపంజేయునది, 

6. “కీణాతి విసారయతి గణే రాశ్సితా నితి శ్రీః Ww 
“ఆశకి తులను 'సణములచే పృదినొందించునడి”, గో లట 

ఈలవ్ష్ పుకువ కార మొనర్చునపుడు ముఖ్యముగా. గృప, భగనత్పారతం త్రున్టిము, భగవదనన్యార్హ తము ననుమూండుగుణము లావశ్యకములు, 
కప యన6గాం బరదుఃఖాసహీ వ్షుత, భగవత్పారతంత్ర్య్య మనంగా భగవం తునికి. బరాధీను లై యుండుట. భగవదన నార్ల త్వ మనంగా నీశ్వరవ్యతిరిక్తాన్య వీషయానర్హత్వము. ఈగుణ త్రయము పురుషకారమున శె ట్లవశ్యా వేవీ తమనం గా, వేతనులు సంనారనుం దనుభవించునానావిధదుః ఖములంజూచ్చి సహింపం జాలక యీశ్వరునితో పిరిని చేర్చుట గుపయోగించు ప్రయత్న మొనర్చుటకుం గప యావశ్యకము. 

E 



XXxXiv 
వీ 8 క, 

2. స్వతంత్రుం డగునీశ్వరుని నశపజు చుకొనునపుం డనువృ త్రిచే నాతనివశ పజు చుకొనవలయును కావున. బారతం త్ర ర్ట మవేతశీ తము, 
ర. నన్ను విడిచి మటీమమొకవిషయమున కరత లేనిదయి నాకే యలిశయ మును బుట్టించువస్తు వగుటచే నున కార్యమునే కదా యీమె "చెప్పుచున్న దని లక్షీ చెప్పిన ట్లీశ్వరుండు చేయుట కుపమయోగంచుటచే నన న్యార్హ_త్వ మావళ్యకము. 
ఈసీత మొదట, మధ్యను అంతేమందును రాము నెడంచాసను. 
నిజకృపాప, కాశన మే పృథమవి శ్లేవమునకుం బ్ర యోజసము, రావణుడు హరించె ననునది యొకమివ, వృథమవిశ్లేషమం డిమె తనకృప నెట్లు వెల్లడి చేసె ననంగా:--ఒకపళ్రైటూరిలో నుండుబడియిల్లు భీథిలమయియెండ వానలకు రక్ష కము గాక యందుం జదున్ర బాలురకు మిక్కిలిబాధక నుయియుండ నింతలో నొకసుకు మారం డై నధనవత్పుత్తు. డందుంజేం వానిమూలముగా నాపాఠ శొలామందిరము బాగుపడి బడిపిల్లల కందకు సౌఖ్యదాయక నుయినటుల, రావణుడు బలా తా రముగా వారించై ననునొక వ్యాజ మును గల్పించి తాను స్వయముగా లంకకుంబోయి యచట. బదిమాసములు ఇెఆలో నుండి యంతేకుమున్ను రావణునిచేం గారానిబద ద్ ౨ ల భా మ న యూ 

లైన దేవతా స్త్రీల చెల విడివించుట చే. దనక్ళ పాతిశయమును వెల్లడిచే సెను, 
ఇదియ కాక త్రీ జటాస్వప్న వృత్రాంతములో 

“సీతాం తాలి రనార్యాఖి క్ట ఫ్లై సంతేర్ణితాం తదా, 
అల మేషా పరిత్రాతుం రాక్షసో మహతో భక్.” (సుందర, 27 స) అ ట్ల నేకవిధములం దర్దనభ ర్ర్రనాదులచే సీతను బీడించుచున్న యేకావ్నీ యేకకర్ణి మొదలగురాతేస స్త్రీలను జూచి యప్పుడు నిద్రనుండి లేచిన క్రీజట యి ట్ల నియె, ““అనార్యలారా! ఇంక్ సీతను చొాధింపంబోకుండు. రాకసులందటు నళించు నట్లు నీమెభొ ర జయముగొన . టిప్పుడ చేనొకభయంకర మైనకలం గంటిని. కావున నీమెను, మంచిమాటలత్రో బతిమాలుండు. మన మోమెకు నమస్కరించిన యెడల. బ్రసన్నురా ఐయి శాత్షన శ్రలను భయమునుండి రశీంచుటకు సమర్షురాలు” కెట్లు ల్రెజటపల్కినప్రల్కులు విని శాక్షన న్రీలు భయము నొందుచున్న నీత వారిని జూచి “మా రెంతమాత్రము భయపకవబదు. అట్లు మీ కాపడ సంభవించిన యెకల నేను మిమ్ము దప్పుక రశ్నీంచెచో నని యభయ ప్రదాన మొసలొను. 9 ట్ల నుటయేకాక్ష తానుచేసినపృతిజ్హ  దరువాతం దప్పక నెజ వే ర్చెను.ఎట్టన: రావణవధా నంతరమందు రామవిజయవా రను వనతో? జెప్పుటకు వచ్చి ఏన వాయు పుత్రుడు 
“ఇమా స్తు ఖలు రాక్షసో యది త్వే మనుమన్య సే * * ఖు క్షాచ్బామి వివిధై రో ర్హంతు 'వ్వెకా స్సుదారుణ్రాః,?? (యుద్ద. స 116. 31-32) 

“చిరకొలమునుండి ని న్న నేకచాధలు గ వెట్టుచున్నయీ రాకు స స్త్రీలను. వధి యింప నిశ్చయించితి; అనుజ్ఞ యొసంగితివేని యి ప్పుడ చరణజానుజంఘోరు పాణిమ్లు 



వీథి కో, లగా 

ఫ్రీదంతనఖ ప్రహోరంబుల నిందలు నిశ్నేషంబుగా వధించెద చి త్రంబుకొలంది యాన 93 అభి జు తీ. మ్మనిన నమ్మహాదేవి యమ్మరున్నందనున కిట్టనియె. 
“(ఏన ముకా హనునుతౌ వై దేహే .జనకాత్ జా * * * 

కుర్వతా మపి పాపాని నెవ కార్య. మశోభనమ్” (యుద్ధ. 116, 37-45.) 
వీ, “శ్వసననందనరాజసం శ్ర యనళ్య లై 9 46 46 
పం ౨4 446 బట్టి వారియందు దండనంబు సముచితేంబు గా దని పలికి 

(గో. యుద్ధ. 2919-2921.) 
ఈమెభ్రర్త కండుగాధను, గపోతకథను నుపన్యనించి వధించుటక్యు సన్నద్దు 

లై నవానరులవలన భయముమాన్ని విఖీషణునిం చేపట్టి రశీ ంచెను. ఈమపహోశథయు 
రాలు వానునుంతునికి బుతుగీతము నుషచేశించి తన్ను నానావీధముల బాధించిన 
రామస్యక్ర్రీలను జంపెద నని యుద్యుక్తుం డై నయాతనియుద్యమము నివారించి 
వారిని తుమించి రశీంచెను. సర్వభూతాభయ ప్రదానధర్శదీశీతుం డగు శ్రీరామ 
చంద్రుని. కీయమ తగిన సహధర్మచారిణి వివావాసమయమందు'బ్రయంసీతో మమ 
సుతా సహధర్యచరీ తవ” అని జనకుడు చెప్పినమాట సత్యమూ యెను, ఈదంపతు 
లిరువురికి. దమవిషయ మయి యపరాధముం చేసిన వారినిసాడ రశీ ంచుటయే 
పరమధర్యము. 

మధ్యవి శేషము పొరతం త్ర రీ ప్రదర్శ నార్థము. ఎట్లన: రావణవధానంతరము 
రామునితో న యోధ్యకు(జని పట్టాభివీ క్తురాలయి సర్వభోగంబుల ననుభవించుచు 
సుఖంబునం గాలంబు గడహాచుండ నింతలో గర్భవతి యైనయీోమెను జూటి 
రాముడు 

“అపత్యలాభో వైదేహీ ! మమాయం సముపస్షీతః, 
క్రీ మిచ్చనీ 'సకామా త్వం బూ)హీ సత్యం వరాన సే[) 

“వె చేహీ! నీ విపుడు డావాదలశుణమును దాల్చీయున్నావు, కావున నీమనములో నున్నకోరికను నిజముగాం జెప్పుము. నేం దీర్చెదొ ననవుడు నీత 
“తపోననాని పుణ్యాని దము మిచ్బామి రాఘున | 
గం గాతీరనివి పాని బుషీణాం పుణ్యకర్మణామ్ 

“గం గాతీరమందునివసిం చెడుపుణ్యాత్తులగు బుషులయొ క్ర యా శ్రమముంను 
జూచుటకు నాకు గోరిక కలి దని విన్నవింప నది మిష పెట్టి పదిమాసము లామె 
తన్ను విడిచి రావణగ్భహామం దుండుటవలనం గలిగినలో కాపవాదమును దొలం 
గించుకొనుటకు సంకల్పించి నిజముగా నామెకోరికం దీర్చువానివలె లక్ష్మణుని 
దోడిచ్చి యరణ్యమందు దిగంబెట్టించెను. కూడి యున్నఫు డెట్లో యెకంబానీయు 
న్నపు డన్షు సర్యకాలములయం చేకరీతిగా భ రచి త్రము ననున _ర్హించునీమె తనప 
త్నీత్వప్రయు క మగు పారతం త్ర్యమును వెట్లడిచేయుట యే నీద్వితీ యవి శ్లేషమునకు 
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ముఖ్య ప్రయోజనము. గంగానదీతీరమునకుంబోయినతగువాత లత్ష్మణుండు సీతతో 
దనయన్న కామెవిషయ మంం కలిగినదురభిప్రాయమును మిక్కిలి ఫీతు డై యెట్ట కేలకుం దెబ్బంగా మిక్కిలి దుకఖంచి పీత మందితో నిట్లనియె. 

“న ఇ త్వ మైన సౌమిత్రే ! జీవితం జూహ్నవీజలే, 
త్యజేయు రాజవంశ స్తు భర్తు శ్రే పిహాస్య శే.” (ఈ త్రిక) 

“లత్షశా! నీవుశప్చినయోదుర్వా ర్త విన్నతోడనే నేను గంగలోంబడి ప్రాణ 
ములను ద్యజించుకొనవంసియున్నది. కాని, భ రృసంబంధి యగుసంతతికి విశే 
నము సంభవించు నని తలంచి యట్టిసాహసకృత్యమును జేయుట మానితిని. భర 
భినుతే మైనగర్భము నాయం దుండుటనలనం బారతంత్ర్యము ననలంబించి నేను 
చేవామును ధరించి ముం కవల యును.” ఇట్లు తనవిషయమయి భో ర్రమనన్సులోః? 
గలిగినకాలుహ్యుమును జింతించి నెంటనే చేవాత్యాగమున కుదోో గించి యప్పనిం 
జేయ నోపక పరతింత్రత వహించి భ_ర్భచి త్తవృ త్తిని రశీంచుకానుచు. దనప్రాణ 
ములను ధరించియుండెను. పకులకాఆకు జీవింపవలసీయున్న పరతంత్రు, నికిదనమరణ 
మందుంగూడం దనకు స్వాతం త్రము లేదుగదా ! ఈమె పృథమవి'శ్లేష మందు 
బదిమాసములు పడవలసిన బాధ లన్నియు. బడి + 

. దరి దైవతం నార్య్వాః పతి రృంధుః పతి రతిః, 
ప్రాతై రపి ప్రియం తస్తా దృ ర్తుః కార్యం విశేషతః.) 

అని తాను నిశ్చయించుకొస్నటుల పతిచిత్రానువిధాన మే తనకు ' విధి యని 
పారతేంత్ర్యబుద్ధి చే ననేకవత్సరము లోర్చినది. కావున నీద్వోతీయవి కేషమందు. బార 
ఈం త్రర్టమును' వెల్లడి చేసెను. 

“అనన్యా రాభువే ణాహం భాస్క_ చేణ సభా యథా 

అనన్యా హీ మయా సీతా ఫాస్క్మ శేణ శుఫా యథా,” 
అన్న ట్లుభయసన్లుత మైనతేనయన న్యార్ష తను సర్వనమృతముగాం బ్రకా 

చింపంచేయుట యే కృతి యవి శ్రేషమునకు, ట్ర యోజనము. ఎట్లన: రాము డళ్వ మేధ 
యాగము నొనరక్చుకాలములోం గుశలన్రలు వాలీ కియాజ్ఞ చే శ్రీ రామాయణము 
నచ్చటచ్చట బాడుచుం డెరుసు చుండ రాము డావా ర్తవిని యా బాలుర రావించి 
విద్వత్స్భం గావించి యాసభలో వారిపాట విని పీఠ సీతాపుత్తు లనీ యజఆజీంగి 
సీతను దలంచి శేపటిదినమున నాసభకు వచ్చి చేనుబరిశుద్దురాలనని తికుగ బ్రమా 
కాము చేని నయెడల నేను బర్మిగ హింపణగలవాండనని సీతకు వాగ్తనం పెను. లోకా 
పవాదసరిహారార్థమయి యొక ప్రమాణము చేయు మని చ ప్పంగా వీత రాముని 
సన్నిధి శేతెంచి 

“సర్యాకా సమాగ తాకా దృష్ట్యా క్షీత్రా కాపౌయ వాసీసీ, 
6 వ గా అబ్బ వీ త్వాాంజలి ర్వాక్య మధోదృష్టి రవాజ్లు ఖీ, 
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తథా మే మాధవీ! దేవీ! విం దాతు మర్ష సీ. 
తథా శపంత్యాం వై చేహ్యాం ప్రా దురా నీ న్మహాద్భుతమ్, 
భూతలా దుక్థ్రితం దిస్యం సీంహాసన మను త్తమమ్. 

ధి9ియమాణం శిరోభి స్తం నాగ రమికేవి కృ'మెః, 

దివ్యం దివ్యేన వపుషా సర్వరత్నృవిభూపషితమ్ 

తస్పిం స్తు ధరణీ డేవి బాహుభ్యాం గృహ్య మెథిలీమ్, 
సాగ తే నాఫీనం దై కనా మాసనే చోపవేశయత్, 

తా మాసనగతౌం దృష్ట్వా _్కేవిళ స్టీం రసాతలమ్, 

పుష్పవృష్టి రవిచ్చిన్నా దివ్యా నీతా మవాకీరత్ . (ఊ తేర.) 

వామునికంశు నన్వునిచేనుమునస్సు వేం గూడం దలంపనిదాన నయిన యెడల 
నీభూ జేవి నాకు వివరము నిచ్చుంగాక యని శపథము సేయంగా నాక్షణంబ యత్య 
ద్భుతముగా భూమిలోనుండి పై కుబికిన రత్న సింహాసన మం డామెను భా'దేవి తన 
రెండుచేతులచే నె క్రి కళూర్చుం కం బెట్టుకొని పాతాళములోనికి గొనిపోవ నంతరి 
తమునుండి పువ్చవర్ష ము కురిసెను. ఇ ట్లంత్యవియోగమందు సీత్ర తనయనన్యా 
ర్హ్లత్వేమును బ్ర కాశింపం జేసెను. కావున సీతావతారమం దీమె తనకృప పౌరతం 
శ్రీ స్థ్రము ననన్యార్హత్వ్టము నను మూండుగుణములను గృమముగా లోకములకు 
వెల్ల డిచేయుటకొజు కే భ్ర్తనుండి మూండుపర్యాయములు వియోగమును బొంది 
నది. ఇట్లు కానిచో నీశ్వరుని కనపాయిని యయి కర్శవళు[్రరాలు కాని యామెకు.( 
గర్శవళ్యులకువలె నీరీతి భ _ర్హవియాగము సంభవించుటకుం గారణమేమి ? 

సుందర కాండమున నీత రాతస్యన్త్రీలవలనం దాం బడుచున్న బాధల నింక 
సహింపంజూల ననియు, శీఘ్రముగా రాముండు వచ్చి రావణుని వధించి న న్నీవిప 
త్సముద్రమునుండి దరింజేర్చు మని రామునితోం జెప్పు వనీయు నాంజనేయుని 
యదుట మొజ్టవెట్ట నాతం “డమ్మా! ని న్నీతణమునచే రామునికడకు. గొనిపో 
యెద నావీంపుపై నెక్కు ము 

“అననా మాచయి సామి తా మ బైకివ నరాననే! 

అన్నా ద్దుఃఖా దుపారోహ మను కృష్ట మనిందితే!)' (సుంద, 37.19) 
అని హనుమంతుడు పలుకగా సీతే విని యిట్లనియె. 
(చత్రత్ర స్పత్వం బలం చైన వీజానామి మహాకపపే | 

మా మిత్ గృహ్య గచ్చేత తత్తస్య సద్భళం భవేత్.” (సుంద. 87, 40-62) 
“నీ, ననచరో తమ! నన్ను 6 గొనిపోవ దతుండ * | త * 

చ, * య్ గొనిచ నెనేనిం గీళకులకుంజర! తత్పింతికారమే చనుకా 

(గోపీ. సుంద, 586.996.) 

బ్రత్యు_త్తర మిచ్చెను. తాను సకలబాధ అని యిట్లు నీవ వానువముంతునికి 

ప్ర _ర్థీగారవములకుం దనమూలకముగా ౨ బడుట వైన నొ ప్పుకొనియంగాని ఛ్ ర్త 
అమీ 
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హోనివాటిల్లుట దన కెంతమా త్ర మిష్టపడదాయెను లోకములో నే స్రీయిట్లు పలు 
కును?! ఎవతె యిట్లు భఛ_ర్భృయశస్పంపాదనముకొజ కే దృఢనిశ్ళయము గలది 
యగును? ప్రతి స్త్రీయును దానుోబ్రకృత మం డనుభ వించుచున్న కష్టములు నివారిం 
పంబడినం జూలును. భర్త కీర్తి ప్రతిష్ట లాతరాషత నాలోచింతము.” అని తలంచు 
నుగాని యీరీతి స్వవ్రాణాపాయనిర్వ ర వేవముగా భ ర్హ్భృ ప్రశ స్టికొజకే యాలో 
చించునాండుది లోకమందు వ్యా గుర్ట రాలు, సీతవంటిమహాపతి వ్ర, తాశిరోమణి కిక 
యుండును. అత్రి మహామునిభార్ణ యగుననసూయ యీమెపాతి వ్ర త్యగుణమును 
మిక్కిలి శ్లాఘించి యంగరాగము 'మొదలగువస్తువుల నీమెకొసం గను. ఈమె యిట్టి 
లోకో త్తర యగుగుణవతి, సుశీల, పతి వ్రత, వివేకిని, జ్ఞానవంతురాలు నయినను 
రామబాణనివాతు. డై నమారీచుని కపటాకృందనమును విన్నతోడచే రాముని 
కాపద సంభవించె నని యెంచి యాశనిరక్ష్షణమున కై శీభ్రుముగాం బరుగిడ మని 
లత్మణునిం బ్రేరణ చేసెను, అప్పు డతండు స్త్రీ నొక్క తె నరణ్యమందు విడిచి సెట్టి 
పోవుట భావ్యము కా దని తలంచి “మేరువు తీలక్రిం బైనను సముద్రము లింక6 
జొచ్చినను వహ్ని శీతలత్వంబు నొందినను జగ చేకవీఠు, డగుమాయన్న కించుకం 
తీయు నపాయము రానేరదు నీవు వగవకుండుము. ని న్నొంటి నిట విడనాడి నే 
నే.గినచో నునయం దింతకుమున్నే బద్ధవై రులయియున్న రాక్షసులు నిన్ను భతీం 
చెదరు. నామాట విను” మని వేయివిధముల బోధించినను నానూటలు వినక 
యాతని. | 

“సామి శే! మిత్ర హపేణ భ్రాతు స్ట మపి కత్రునక్, 

లోఛా _ల్వెం మళత్క తే నూనం నానుగచ్చసి రాఘవమ్,” (ఆర. 45. 5-7) 
“సుసుష్ట స్త్వం వనే రాము మేక మేకో౭._ను పళ్యసి, 

rt 
తి +9౪ 

తన్న సిద్ధ్యతి సౌమిత్రే! కేన వా భరతస్య వా ఏ (ఆర. 45, 24.25.) 
““ఉ. దోస మటంచు నించుకయు దో౭పక రాఫఘవు. డొంటినేల 
చ. ,.. బున బడు టంతె గాక యిది పోలునె” చేకటునే కులాధమా!) 

(గోపీ, అర. 766767.) 
అని యుబ్భ్చానచపరువభాపణంబుల మనస్సు నొప్పించను, జికేంద్రి యులలో 
న గణ్యుండుగా నెన్నందగినవాండు, వివేకి, సద్దుణాలయు(డు, సీతారాములను 
దలిదండ్రులతో సమానముగా జూచుకొనులత్ష్మణుని నీమె యిట్టియవా చ్యపు' 
మాట లనవచ్చునా? లత్ష్మణుని కెన్నండైన నిట్టిదు రాళయ ముండు నని లోకము 
నమ్మునా ? ఇట్లు సీత ప్రీజనస్వభావసులభ మయినతొందరపాటు, అవివేకము, 
అవిమృశ్య కారిత్వేము గనుపజుచుట తనతొంటియోగ్యత కెంతో వై సాదృశ్యము 
నావాదించు నని పాఠకులకు. దోంచక మానదు. ఈమె భర్తను వతత్వము లోక 
మున కుదాహారణభూతము, సకల సుఖోచితురా అయి యెన్న6ండుం గప మన్న 
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దాని నెజటుంగక యితరజనులీ కాక యంతరితముందు సంచరించెడు సూర్య 
చం,ద్దాది గ హములకుంగాడ నగోచరురా లయి యుండొడునీత్ రాము డడవికిం 
బోవునపుడు తన్నంయహాడ వెంట? దీసికొని వెళ్ళనుని నిర్బంధించెను. వనవాసము 
బహుశ్తేశ. మని చెప్పి వలదని గాము డెన్నివిధముల బోధించినను వినక ోనాకు 
భ_ర్తకంకశు నొండుదైవంబు లేదు. కావున నట్టి దై నస్వరూపుండ వయిననీచరణ 
కవుల సేవావిశేషంబున విగతకబ్కప. నై యుభయలోకసుఖంబుల బడసెద, నది 
యొట్లనినం దండ్రి చేత సలిలధా రాపూర్వకంబుగా ద త్త మైన యువతి యీలోకం 
బున బతి వ్ర కాధర,ంబునం శవ ర్తించెనేనియు నది పరలోకంబునందును నతని శే 
హ్్లెమ్ణి మై యుండూనని బ్రాహ్మణము ఖనిర్లతం బైన వేదవాక్యంబువలన విన 
బడుచుండ శ్రుతిస్మ ఫతీన్యాయంబులవలన మన కిరువురకు నిత్యసంబంధంబు నెద్దం 
బగుచుండ సదాచారసంపన్నను బతివ్రతను స్వకీయ నై ననన్ను€ బురంబుననుండి 
వనంబునకుం దోడ్కొనిపోవుట కేల యనుమతింపవు?. సమానసుఖదుఃఖన గునన్ను 
నీతోడ వనంబునకుం దోడ్క్క-నిపొమ్హు. దీని కొడంబడ వేని విపూగ్ని జలంబులవలనం 
'శ్రాణంబులవిడి చెదొనని' నానావిధ న్యా యానుసరణంబుల గు వాక్యంబుల  గ్రూర్ధించి 
యతేనిచి త్తంబు ప్రసాదాయ త్తంబు గాకున్నం గనుంగొనియ గ్టేవి పృణయాభిమా 
నంబుల నీవతోో_పదీ_ప్పవశన యె వెండియు నిజవల్ల భున కిట్లనియె. 

(కిం త్యామన్యత వె దేహః పితా మే మిథిలాధపః 
ఇతి జూన న్పరాం ప్రీతిం గచ్చ రామ! మయా సహ” (ఆయో. 30. 3-8.) 

“ద, విను మిత్సిలాధినాథు. డతివి శ్రుతకీ రి విదేహుం డైన ee . 
క. ... జీవునికరణి నొసంగం దలంచితివి పరులకుక్రా.”’ (గోపీ, అయో. 665-666 ) 

అని యిట్లు పణ యాతి రేకంబున న నేకకఠినో కులం బలికి యట్ట శకేలకు స్వానుగమ 
నంబునకు నిజనాథు నొడంబఆజిఇ. రాతసులు హనుమంతునిలాంగూలా గమం 
దుంచినయణగ్నిని నీత “శీత్రో భవ హానూమతః” అని సంకల్పించి తన పాతివ్రత్య 
మాహాత్త్యము చే? జల్ల నగున ట్లూనన్చె, “దస్జో భవ దళానన!” యన్నచో రావ 
ణు6 డట్లు కావలనీన బే కాని, 

“శర సు సంకులాం కత లంకాం పరఠణబలార న, మ. జిిటి 
యలు 

మాం నయే ద్యది కాకుత్ణ నన తస్య సద్భశం భవేత్ .?” 

అని తనభ ర్రకు రావణవధజనితయశస్సు రావలయు నని కోరినది గాన్రున నట్లు ఆవి 

లు చేయ లేదు. మోందుమిక్కిలి 

“మాం వామ్కై ప్రయతో భూత్వా నిర్యాతయితు మర్హ్శసి, 
విదిత్ర స్సహ ధర్మ శృరణాగత వత్సలః, 

తేన 'మైతీ భవతు తే యది జీవితు మిచ్చసి.?” 

“నన్ను రాముని క ర్చ్పింపుము,. అపరాధి నైన నే నతనికడకు నెట్లు పో(గల నని నీకు సంకోచము వలదు, ఆయన ధర ట్షాండు. తీనవివయ మయి యపరాధముం చేసిన 

iy (6 



x1] 
వీ శిక్ష, 

వాడయిన శరణుచొచ్చనచో. దప్పక రశీంచు” నని శానణునికిం బలువిధముల హితము బోధింకౌను. మహాప రాధియు నధార్హ (డు నగు కాకాసురు డీమెవనూల ముగా రామునిచే రశీంపయబుడి యి. 

రాముందు. 
వ్రతండు రామాయణ కథానాయకుడు బ్రితేండు సమద్ధుండు, అతిశాంకుండు. తమి, సత్వ సంధుండు కృత వేది. వృష్థోపనే సేవి లోకమాన్య: డు. భార్య కిట్టిభ ర్త, తల్లి దండ్రుల కిట్టిపుత్తుండు, సోదరుల కిట్టిసోనరుండు, ; ప్రజల కిట్టి రాజు, చేవకుల కిట్టి శేవ్యయ, యాచకోల కిట్టి దాత్ర, ఆ శ్రితుల క్రిశ్ర్తి టప భువు, జగత్తుతో మణి వేడు, ఈత. జొక్కండే అయోధ్యా నగరచానులచే నీకనిగుణ మిట్లు వర్ణింపబడినది, cy హీ రూపోపపన్న కో వీర్య వా నననూయక'ః 
గణే ర్విరరుచే రామో దీ ప ర 

య 
సూర్యు ఇ వాంకుమూకా.)) (అయో. 1, కిక.) 

“ఆ, అతడు వీర్య్వవంతు డననూ యకుండు చూ, పోపవన్ను 6 జెన య నుర్వి ననుమ, “ఆరాముండు కిరణంబులచేకం యు ద్ప పుం డగుస సహా స్రాంకునిరందంబున నభిరామండయ్య ,” 

(నోపీ. అయో. 981,) 
వ య న్సర్వభూతాని రామ క్ళున్దేన చేతసా, 
ద్వా చ గురుకుశూ 9 పా ఛు వా జ్యా రాధు వే.) 

“తే, రాఘవుడు పద్ధబుద్ధిచేం బ్రౌణికోటి, నెప్పుడు రంజిల్ల జేయుచు నిష్టకారు. .. “స, ఇవి మొదల సకం సాంబు అకు) గ్రామారునందు సన్నివిష్టంబు లె యుండు.) 

(అయో, 12. 28-30, ) 

(గోపీ. అయో, 296.298.) "రేపు ప్రాతఃకాలమాందు రామునికి, బట్టము గక్షైన నని నిశ్చయించి దశ రథుం డానాంటీహా త్రీ వై కేయికడకుం బోయెను మంభరాదుర్వాక్య ప్ర ప చోదితురా లయి యామె పూర్వమందు దశరథుండు తనకు వాగ్గ త్రముచేసిన నరదోయము నపు డాతనిస్త స తిపథమునకు+ దెచ్చి తనకువూరుండన్వ్ భరతుని. బట్టముం గట్టవ లయు ననియు. జదునాలు గేండ్లు రాము?డు మునివృ త్తి లిత్రో నుండవలయు ననియు నిర్బంధించి దశరథుని మనస్సును శ్లోక కసాగరవుందు ముంచెను. అపు డచటికి సుమంత్రునిచేం దోడ్కొ_నిరాయడిన రాము. డట్టిదీ నస్థితిలో నున్న తండ్రిం జూచి యిజేమని యడిగెను. కై కేయి తనయభి ప్రాయమును రామునికి, చెలియంజేయంగా రాముడు 

“అహం హీ నచనా చ్రాజ్ఞః పితేయ మపీ పూకే 
శశ 4 

కళ 
»« 

నియుజ్యమానో వి (సజ్ఞఃి కి నృకుర్వామహే 
“తండ్రి, , పూజ్యుడు, హితుడు, నట పె 

న-వోం దీక్ష వ మగువీషము నైన భతీంచెన న 
జొచ్చెన, 'జటావల్క_నుల ధరించి రాజు నాజ్ఞ 

సయమ్,** (ఆయా, 19. 2-5.) 

రాజు నగునీదశరథు. డాజూవీంచి 
నగ్నీలో నుటీశెద సము ద్రములోం 
శిరసావహీంచి యీమషణంభయరణ్య 
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మునకు జనియెవ నాతం డ్రికిం బ్రీయ మైనపనిని చేనినిం జేయ నని పలికి వరల 
గ కేయి కిట్లనియె. | 

(“య ద్ర, భవతేః కించి చృక్యం కర్తుం (ప్రాయం మయా, 

ననే నత్ఫౌ్యమి విజనే నరా జీవా చతుకళ.)) (అయో. 19. 2128.) 
భా ది 

నాన్రాణముల బరిత్యజించియినను నావలన నైన ప్రియమును నాతండ్రికి 
జేయంగలను. తండ్రి చెప్పినట్లు చేయుటకంకు గొప్పపని యేమున్నడి? అతండు 
3స్పకపోయినను నీయాజ్ఞ వలన నైన నే నరణ్యమ.నకు. బోయి పదునాలుగేం 
డ్లుండు వాడ ననీ నై కేయితో దృఢముగా బలికి యామెకు దశరభునికిం బ్రదతీ.ణ 
మాచరించి యచ్చోటు విడిచి మాతృభవనమునకు వచ్చుచున్న యా రామునిముఖ 
నుందు లేశము చై న్యముగాని వికారముగాని, కాంకిహీనత గాని, వార్దాభావము 
గాని కౌనరా వేదు. 

“న చాస్య మహతీం లక్ష్మీం రాజ్యనాకో 2_పకర్ష తి . ఆశీ వి 
నాలక యంతి రామస్య కించి దొకార మానసే” (అయో. 20 322-36.) 

రామునిపట్టాభిసేకమున కిట్లు విఘ్నము వాటిల్లినదని విని లత్ముణు(డు 
(SN 

“మయా పాళ్ళేష్ణ నధనుసా తవ గు ప్పస్య రాఘన! . 08 ల 
అమ్మి కృభూతో న్విన్సంగం వధ్యతాం బధ్యశా మపి.” (అయో. 21, 9_12 ) 

“ధనుప్పాణి నై నిన్నుం గాపాడుచు నీప్రక్క. నిలిచెద, నీపట్టా భి పే కమున 
కెవ్వండు విఘ్న నూచరించునో నేం జూచెద, మన కవ్వం జైన నవ్రీయమాచరిం 
చినయకల నావాండియగు బాణములచే నీయ యోధ్యును మనుష్యుళూన్యముగాం 
జేసెవ: కై శేయిచేం బ్రేరితుం జై నమనతండ్రి నునకుశక్రుభూతుండు. దుష్టుడు, 
కావున నతడు వధింపంబడవలయు నని పలుకగా రాముడు. 

(“చప లక్ష్మణ! జానామి మయి స్నేహ మను క్తేముమ్ 6 ఇథి 

ధర్మ మాశయ మా శైక్ల్యుం మద్చుద్ధి రనుగమ్యుతామ్.”” (అయో. 22. 29. 800 
“మా చ లక్షణ! సంతాపం కారీ రమ్య విపర్యయే, 

శ్ వు రా 
దై వాభిపన్నా హీ నద త్యనిష్టం జానాసీ చైనం చ తథా చభౌావమ్ ?” (అయో.21.39 ) 

“ఓయి లతుణా! నీపరాకృవుమును నీ తేజస్సును నీకు నాయం దుండునిరుప 
మాన మగుస్నేవహామును నే నెబుంగుదు. కాని తల్లికింగాని, తం డికింగాని, వ్రావా 
అునికింగాని చేసిన వతిజ్ఞను ధర్మము నవలంబించియుండం గోరువాండు వ్యర్థపుచ్చ 

౫ మిం 3 | గూడదు, కావున నేను తం డ్రి యాజ్ఞ నుల్హంఖుంపం జూలను కాంబట్టి నీవు వత్త 
థర ,ము నవలంబించిన యాదుష్టబుద్ధిని విడువుము.ధర్మమొార్ల్షము నవలంపింపుము. 
బుద్ధిలో? దీశ్లుభావ ముంచుకొనవలదు. నావుతము ననుసరింపుము, రాజ్య నాశనము 
గలిగె నని చింతింపకుము. నాకు రాజ్యమైన వనవాసమైన నొక్క_టియె. దానిలో 
వన వాసమే మహోదయము. మసవీనతల్లి య*కై కేయిమాలముగా నీకార్యము 

EF 



2111 
వీనిక, 

విఘ్నత మయ్యె నని తలంపకుము, ఈమె టైనవ్రైరిత్ యయి యిట్లు పలికెను, చైవమున కున్న ప్రభావము నీ వెజుంగుదువు.” అని లక్ష్మణుని నివారించి తండ్రిని సత్యసంధునింగాం వేయం దలంచి వన వా సోన్తుఖుం డై కౌసల్య క డకుంబోయి స్వవ్భ 'తాంతం బంతయు నామెకు నెటీంగించి దుఃఖంచు చున్న యా మెనుదొల్లి విత్రాజ్ఞ చే నకార్యంబుల నై న నాచరించినకొందజు చరిత్రంబులం జెప్పి యోడార్చి యెట్టశే లకు నిజవివాసనంబున కొడంబటి ఇ, ఆహా |! యిట్టమహోాపురువుం దెండై నం గలడా ? చేతిలో జిక నసర్వసంపత్సమృద్ధ మగురాజ్యమును విడిచి యడవికిం బొమ్మని యొకయాండుదాని నిర్భంధముచేం దం డ్రి యాజ్ఞావింప ““ధన్యొస్మి'యని నిర్పికారచిత్తు.డై నవ్వుమొగముతో నడ్తవికిం జన్నువా. డెవండు? ఇందువలన నీతనికిం దండ్రి యాజ్ఞను మన్నీంచుటయం దుండెడునభిని వేశము, ధర్మబుద్ధి, భోగతృష్తా పరాజ్బుఖత్వము, రాజ్యనిస్సహాత్త, మహామనస్కత, విషయమై రాగ్యము మొద లగునాత్యగుణములు పకాశ్ంపం జేయంబడినవి, 
చిత్రకూటమందు నివసీంచియున్న రాముని. జూచుటకుం జతురంగ సై నస ముతో భరతుండు వచ్చుచుండగా సంతరిక్షముపై శెగసిన సేనాపరాగమును ఏవ్సీంచి “భరతుడు మనల జంపుటకు యుద్దసన్నాహముతో నిటకుం జనుబెంచు చున్నాండు. కావున వీని నవశస్టము నే నిపుడు చంపెద, మనమనుభవించుచున్న కష్టము లన్నియు వీనివలనణే గలిగనవి. 
“భరతస్య వి దోషం నాహం పశ్యామి రాఘవ! 
ప్రూర్యాపకారీ భరత వ్య కృథర్శ శ్చ రాష్టన! 
ఏన్ని న్నిపాతే కృత్ళా మనుశాధి వసుంధరాక్షై ౫ (అయో. 96. 24.26 ) భరతుని వధించినయుడల దోవచమేమియు చేదు, ధర్మహీనుం డగువీండు మనకు. బూర్వాపశకారి. వీడు నాచే జంపంబడంగా నీభూరాజ్యము నంతయు నీ వే లుము.” అని లవ్షేణుం డమితకోవముతో భరతునియందు డోవాబుద్ది నూహించి సంభ్రమము నొందంగా రాముడతనిని మంచిమాటలతో ననునయించి “లవణా! తండ్రి సత్యమును నిబువరించుటకుం ద్రితీజ్ఞం జేసి యిపు డి చటి!ి వచ్చినభరతునిం జంపుట చే నపవా దముతో 6౫నాడిన రాజ్యము నా కేల? బంధునాళశము. మిత్ర నాశము వలన లభించు ద్రవ్యమును ఏీవషమి శ్రభత్యుమునువల నేనాల్ల,” 
“ధక్త మర్గం చ కామం చ పృథివీం చాపి లక్షణ! 
త్వాం మన్యే దృష్టు మాయాత;ః పితా దక్షః 

స్తే ధర్మి మర్థంబు కామంబు ధరణి సిరియు 
వెల 22244444 మజ్జనకుం డైనదశరభుండును జనుజెంచు 

థ సృ యమ్,” (అయో. 97-5-20. ) 

చూన్నవాం డని తోచుచున్నది.” 

(గోపీ. ఆరో, 1842_1855, ) ఇందువలన దూరదృష్టి, శాంతచి తత్వము, భ్రాతృ వాత్సల్యము, నిషృత,పాతము, సహిమ్ముత, మొదలగుసద్దుణములు రామునిచే లోకమునకు, జూ పంబ డినవి, 



అంతంత 

వీథి క, xliii 

రాముని జూచుటకు భరతునితో వచ్చినబుమలలో నొక్క. డగుజూబాలి 
ఏజువ్ వనవాసముచేయుటయందు రామున్ని క్ గలపట్టుదలను జూచి యాతని 
పవత ననుబుద్ద్గితో ని ని ట్టుపన్యసీంప ౬ దొడంగె. 
“కయి రామం ! ఆర్య బుద్ధిని, మనస్వివి న నగునీబుద్ధి ప్రాకృతు నిబుద్ధివలె నిరర్ధక మయినది 

డదు. లోకములో 'నెన్వండును మజియొకనికి బంధువు గాడు. ఏలయన : పృతిమునుజాండు 
a” _ంజే జనించుచున్నా6డు, ఒక్క_ండే మృతినొందుచున్నాలడు. కావున వు నాకం డి 

ము నిది నాతల్లియనియు చేనరుండు వారలయం దాస కుం డగునో వానికంపె వెలిసాడు 
. వీవు నః ఎవ్వండు నెస్యని కేమియు: గాడు, ్రామాంతేరమునకు (6 బోవుచాటసారో యొక 

సంజేసీ యామబునా( డాస్థలమును విడిచి స్టలాంతరమునకు6 జనునట్లు మనుష్యులకు గూడ 
ం డి డా గృహము మొదలగునవి బసలనంటి రని యొంచి స్మాక్టుడు పానియం దాస దీని 
స డద కుల్ఫ క్కమాగత్ర మగురాజ్యమును విడిచి దుఃఖబహుూళము కుత్సితీమార్లము నగునీనన 

ళు 

ఏ నంగీకరించుట నీకు దగదు. కానన సకల సంపత్సమృద్ద మగు నయోధ్యానగరమందు 6౬ 
ఏష కండవై సకలభోగముల ననుళవించుచు స్వర్హ్వమం దింద్రు,నినలె సుఖింబుగ' నుండుము. నీక 
౨6 జేమియం గాడు నీవు నతని కేమియు. గావు. అత. డొకిండు. నీవు మటియొక (డవు, 
(దం డీ యల్స కారణము. తల్లి ఈ థాన కారణము. దశరథుడు పొందవలసి నగతిని బొంచను. 
నుమ్యల ప సత్తి. న్యర్థ మగు పితృపుత్ర్తా, సంబంధము చే నీవు కేళము నొందుచున్నా వు, 
కృసాఖ్యమును విడిచి యప (వృశ్యేమీమగు ఫర ముకొఅకు6 పౌాటునడునీసంటివారిని గణించి చేను 
వెద. అష ప్రకాశాద్ద మనియు, బ్రైతిసాంవత్ఫేరిక (క్రాద్దమని యు గల్పించి మనుష్యులు తము 
దగిన యన్న మ మును స్యర్భము చేయుచు న్నారు ఒకొండు తిన్న యన్నము మటియొకనిదేసామును 
యొడల నూరికింబోయినవాని ను చ్చేశించి వానియింటిలోనున్న వారు మజియొకని భుజీంప 
శ్ నాతృప్తి పోషితున కుండనల యును. అట్లు గానరాదు. కావున యజ్ఞము, దానము, 
"పందలగువానిని6 చేయనలయు నని మనుష్యులను వశ ముణిచుకొొనుసాధథనములు గా బుద్ధిమంతులు 
యున్నారు. పరలోక మనునది లేదు అప చుత్యత మగపరమును. వెనుక6 బెట్టి" సృత్య క 
జ్య ఫో గాదికమును బరి గ్కహీంపుము.”’ 

ఇట్లు పలికిన జూబాలిపలుకులు విని నాము. డిట్లనియె, 
న్ “బుషిపర్యా ! | నా ప్రీ యముకొ టికు నీవు వెపి నదంతయు నకార్యం బయు్య్యును గార్యము 

"నవచ్చు చున్నది. నిర ర్శర్యాదుండు పాపాచారయుతు (డు నగుప్పురును(డు సత్చురమలచే నగా 
ల డండు. మనుష్యు6ండు సద్వంశజాతుండో, దుష్కు_ల్మపు సూతుండో ; శుచియో, అకుచియా, 

ఊర "రి త్ర, మే "తెలియ ౧6జేయును, శిష్ట సమ్ముతు (డను కిన కుండను నగు చేను శిష్ట్రగరి కునినలె 
ర్పాఫనం బగు వై దికకర ౦బు6 బరిత్యజించి లోకసంకరకారణం బసభనిదుక్తాధర, మార్తము 
ంచితిెనేని దురు కుండ. నగునన్ను సదాచారసంపన్ను లగుళిష్ట్రజనులు దూషింరా = రి విహీ 
రడ నగునాకు స్వర 'మెట్టుఒలఫీంచును ? లోకమంతయు( గామన్ఫ క్రేముగలది. రా జెటివాయ 

ఆ బృజలు నట్టి వారగుదురు. కావున సనాతేనముగా రాజన్ఫ తే తేము, రాజ్యము, సత్యమాలముయి 

బహుూాకరింతుగు. లోక 

లె లోకమునకు భయము గలిగిం మును. 

కము సత్యమందు స్టాపింపంబడినది. బుమలు బేవతీలు ప్టమును 

రత్య వాడి పరమపదము నొందును. అన్ఫతేవాది సర్చము 
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సక్వ నియంత యగునీశ్వురుండు లకీ, వేదములు, దొనము, తపస్సు, యాగము, హోమము మొద 
లగునవి సత్యము న్నా క్కయించియుండును. ఇదిగాకయొకండు లోకమును బోలించును. మణియుకం 
డు కులము వేలును. ఒకడు స్ఫుర్హ్రము నొందును. మటియొకండు నరకములో. గూలును. అందటు 
నొక్క..రీతిగా నుందునా ? మునీంద్రా ! నన్ను మాతం డ్రి, ఐనంబునకుం బొమ్మని యాజ్ఞాపిం చె. నేనును 
సభలో నాలేనియాజ్ఞ మన్నించమటకు6 ద్ర తిజ్ఞ సేసీ తి, నాతేనియాజ్ఞ చొప్పున బదునాలుగేండ్లు 
సనవాసంబు జరుప్రువా(డ. అసత్య సంధు. డగువానిం జూచి పితరులు బేవతలు చేవగింతురు. భవ 
దుక్త ధర్మంబు యద్ర నృళంసబుబ్ధపాపకర్వులచేత సేవించంబడందగినది కాని యస్మ చాదుల కంగీ 
కార్యంబు కాదు. ఏను గురుసన్నిధియందు6 బదునాలుగువక్సేరంబులు .ననవాసంబు సలిపెద నని 
ప్రతిజ్ఞ సేన్సి వచ్చినపుడు మద్వాక్యంబులు విని కైకేయి సంపృహృష్టచి త్త యయ. ఇప్పుడు 
గురునచనోల్ల ౦ఫునంబు6 జేసీ భరతునివచనం బెట్టు గావించెద ? గురువాక్య పృకారంబున ననావా 
సంబు సేయుచు నియతేనన్యాహారుండ నె, శుచి నె పుణ్యంబులైన భలమాలంబులచేక జేవకల 
బిత్స దేవతల దృ ప్రనొందెంచుచు సంతు ష్రైం ది యవద్దుండ చె శ్రద్గధానుండ నె కార్యా కార్య విచక్షు 
యుండ నై పీతృనచన పరిపొలనరూపం బేనలోకన రనంబు ననుసరించి చున ర్షించెదను. మజీయు6 
బరోకుధర౦బు మిథ్యయని పరిహరించి వ్రత్యషధర్మం బంగీకరించినళా స్తంబు లప్ర మాణంబు లగు. 
(ప్రృత్యకతధక్మం బె వారికీ? చెలం బె యుండు6గావున నదియె పరమార్థం బయ చేని సర్భజనంబు 
లకు సామాన్య ంబు గలుగు. దానంచేన్సి క్షా నాజ్ఞూనంబులు లేక పర్ణ కృమాచారంబులు విడిచి జనంబు 
లొచ్బాప్కకాఠంబున సర్తింతు రక్కారణంబున లోకంబంతయు సంకరం బె చెడు. వై దికమార్షనిష్టా 
కతుండవు చార్వాకమతాను సారిబుద్ధి యన ర్రకుంశవు, వీకేధర మారుండవు, నా _స్రీకుండవై న నీవాకస్టం 
బంగీకరించి జనకునివాక్యం బెత్తెజంగున నత క్కమింతు ? చోరుం 'డెట్లు నిరాకరణీయుం డగు నట్లు 
వేద బావ్యాత్యంబున నప్కసిద్ధుం ేనబుద్ధుండును నిరాకరణీయుం డ యుండు. ఈలోేకంబునం 
జార్య్వాకుని సుగతేతుల్యునింగా నజుంగందగ కావున నతండు బహివ్క_రించుటకు యోగ్యుండు. 
బుధుండగు వాండు నా _స్టీకవాదశీలున కాభిముఖ్యం బొసంగం దగదు. నీకంటె బురాతను లగు నట్టి 
జ్ఞానాధికు లయిన జనంబుబు కుభకర్శంబు లాచరించి యిహాపరళోకంబులు జయించి సంతతంబును 
గృనానకు త్ర్తాదిరూపంబులం బరిసృళ్య మాను లై వర్తింపుచున్న వారు గావున నది (తుమౌణంబు గాల 
గొని విప్రులు మంగళాకీ కం బైన కర్శంబును యజ్ఞ దానాదికంబునుం గావించుచున్న వారు. చాన 
గుణ్బపృధాను లయినవారును, ధర్మనళు లై నవారునుు నహీంసకు లె నవారును వీతపాపు లై తెజో 
మయు లై లోకపూజ్యూ లై పృకాశించుచున్న వారు,” 

ఇట్లు జాబాలి ప్రతిపాదించిననా స్తికమతేమును ఖండించి రాముడు స్వకీయ 
మగు వై దికనుతమును స్టాపించెను. ఇందువలన నీతనికిం గలకా స్ర్రృప్రామాణ్య బుద్ది 
యు, బిళ్ళ వాక్యపరిపొలనమందు-వై దెకథ-ర్హాచరణనుందు నుండేడు శృద్ధయ్సు నాగ 
కమత మందలి హేయ బుద్ధియు వెల్లడిచేయబడు చున్నవి. ఆహో! శ్రా నొనర్భిన ప్రతి 
జను బూర్లముగా నె వేర్చుట శెట్టపట్టుదల గలదో చూడుడు, చదువరులాళా | 
ఈమహాోనుభావ్రనిగుణములు లోకమున కుడదావారణభూశములు గానా ? 

దండకారణ్య వాసు లగుబుషులకు రాతసులవలనిభయము నివారించెద నని రాముండు ప్రతిజ్ఞ చేయంగా నది సీత తెలినివాని తూరకరు' లగురాతసులతో 
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నీష్కారణవై రము మన కేల యని రామునితో విన్నవింప నాతం శామెమాటను లక్ష్యము సేయక నీత్రతో నిట్లనియె. 
“దండకారణ్య వాసు లగుబువు లందటు గుంపు గూడి నాయొద్దకు నచ్చి తేమకు రాక్షసుల 

నలన6 గలుపబాధలను దొల౯గించు నుని నను వేండుకొనిరి. జేను వారి కభయ ముసంగితి. నాప్కా ముల నెనం నోలుపోయెద . నాపా9ణములకం కె నెక్సునయెన ని నైన లక్షణు నెనవిడునంగలను మూ 
న్ా ర్ల జీ ర ల్ ఛి ఆఅ (1 pra అన వానరా జ్ “a 

గాని యొకరికి, చెసిన ప్రతిజ్ఞ ను విశేషించి బొహణవిషయమయి చెసిన ప్ప తిజ్ఞను విడుఐ(జూలను 
నాయందు నీ కుండెడు న్నేహముచే నిట్టు పలికితివి. మిక్కిలి సంతేసీల్లి తిని.” 

జందువలన నీతని కార్తరతుణమం దున్నపరా కావ్యయు స్వప్రాణవ్యయము 
నైన సరకుగొనక తాం జేసిన ప్రతిజ్ఞ ను నిరగ్గిహించుటయం దొండు స్టైర్యము: జెలియం చ కా 

యి 
రా 'దేయంబడుచున్నవి. ఒకకాలవమందు సీ తా రామలక్ష్మణులు పర్ష శాల నొకదానిని 

నిర్మించుకొని పంచవటియం దుండంగా హేమంతబుతువు వచ్చెను. అపుడు భరతు 
నుద్దేశించి లత్షుణుండు రామునితో నిట్లనియె. 

“అసం స్తు పురుషవ్యా ఘః కాలే దుఃఖసమన్విత; 6 . 
తా మే వేవ్య్వాకునాథస్య భరతస్య కథాం కురు.” (ఆం. 16-27-37) 

“ఊఉ. మానము రాజ్యభోగయులు మాని మహాతుండు కె కవిటి 
ఆలీ రు రు 

తా 88 కారామామణి దప మెన్న (దగదో యబొషప్వంకో తీమూ [09 లు డ్ర్ ఒవ 
(గోపీ, ఆర, 259-260.) 

ఇందువలనం దనవిషయమయి మహోాపకారము. దేనినవారి దుర్లుణముల నైన నెన్నుట కీమహోపురువుని కష్టము లేదని మన మెజుంగవలయు. మహోప రాధి యగుకాకాసురునివంటివాండు మూడు లోకములు చిరిగి యెచ్చటను నెవరివల నను రతుణము గానక తండ్రి చేం బరిత్య కు డై తిగుగవచ్చి నన్ను రశ్నీంపు మని పాదముల పై 6 బడంగా“*వధాార్హ్ర మపి కాకుష్థః కృపయాపర్య పొలయత్ ”” అన షు వధాస్త్రం డై నను రఘురాముండు కృపతో వానిని రయ్ చెను.శత్రు వునియం చై నను గుణ మున్నచవోం జూచి సంతోవీంచువాం డితండే మొట్టమొదట యుద్గరంగ మునకు వచ్చిన యపూర్వదర్శనుం డగు రావణుని తేజస్సు నాకారమును జూచి. 
కోఆసోో! దీపో మహా తేజూ రానణో రాక్ష నేళ్వరః 26 444 
దేసదొననవీరాణాం వపు వై నంవిధం భవేత్ .” (యుద్ద, 59.) “చ, కరములచే.దురీకుందడగు పమును జేయుచు నున్నది పీనింజూచీనకా.” 

(గోపీ, యు. 1075.) 
హనుమంతు(డు సుందరకాండములో రామమూూ ర్థియాత్రగుణసంపదను 

సీతే కిట్లు వర్ణించి చెప్పెను. 
౧m £౯3 

““రానుః కమలపత్రా క్ష సృర్వ సత్వ్టమనోహాంః 9 వ. 
ధనుర్వేజే చ వేదేషు చేదాంగేషు చ నిస్ట్రితఃఎి (సుంద, 85, 8.14.) “శా, తల్లీ! రాముడు రూపనంకుండు . 446 (గోపీ, సుం. 726.) 



ఊఉ: 26 వీరుడు సాధుజనోవకారియుక్షా.) (గోపీ, సుందర. 762-766.) 
“దద్యా న్న గోశిగ్ళ హ్లీయా న్న్న దవూయా త్కించి ద ప్రియమ్, 
అపి జీవిత హేతో ర్యారామ స్పత్సేపరా క్రమః ష్ 

“సత్య పరా క్ర ము డగురాము ౬డుపాగిణా త్య యను సంభవించినను బరుల కెచ్చును గానిపరుల 
వలన ెద్డి యు స్వీకరింపండు. బరులవిషయములో న్నప్రియము6 బలుకండు.” 

ఇతనికి శత్రువులు లేరు, ఆశీతళశత్రువులే యితనకి శత్రువులు, 
“తతో రామో మహా లేవా రావణేన కృృలేన,ణష్, 

దృష్ట్వా ప్లవగశార్టూలం కోపస్య సక మేయివాకా 

రావణుడు హనుమంతుని గొట్టణాం జాచి రామునికి గోవము వచ్చెను. 
రాముడు మొదటిమాటు యుద్దమునకు నచ్చినరావణునితోం గొంతవడి యుద్దము 
వేని సారధిని, గుజ్దములను, రథమును గొట్టివేసి వాని వేతిలోన ధనుస్సును 
ఖండించి కిరీటమును నేలం గూలనేసి య నేకవిధములం జీ కాకునొందింపంగా 

(“యో వజ, పాతెళనినన్నిపాతా న్న చుక్షునే నావీ చ వాల రాజా, 
స రామబాణా ఖిహతో భృళా ర్త శృచాలవాపం చ ముమోచవీరః.” (యు. 1111-2110) 

“పి డుగు.క్తు షృజ్బాయుధ పృహారములకు జలింపనిరావణు( డురామబాణాభిహతు( డై యా ర్ 
నొంది వడంకుచు. జేతిలోనిననుస్సును జారవిడివెనుల 

ఇ ట్లనేకవిధముల బరాజయము నొంది కాంతిహీను. డై నసూర్యునివలె 
నున్న యారావణునిం జూచి రాముండు దయారక్ష(వ్యాదయు. డై 

4 

య 
న్్ “కృతం త్వయా కర్మ మనా త్ఫుఫీమం హత్నప్పవీరళ్చ కృత _స్వ్వయాహమ్, 

ఆళ్యాస్య నిర్యాహి రథీ చ ధన్వీ తెథా బలం ద్రుత్యుసి మే రథస్షః.” 

(యుద్ధ, 59. 140-1483.) 
“కీయి రౌవణులడా |! నాసైనికులలో6 బెక్కుముందిని బరిమార్చి ఘోరముగా బోరితివి. 

అందునలన6౬ గొంచె మలసీవవానినతెం గానవచ్చుచున్నాావు. ఇంక నిన్ను గొస్టురాదు, నీకు సెలవి 
చ్చీతి. ఇయో నీలంకకుం బోయి సేద చేరి శా కేరథ 'మెక్రి_ (కొ, శ్తీధనస్సును బట్టుకొని మరల 
యుద్ధ మునకు రము: అపుడు నాబలము6 జూతువు గాని” 

అనిపలికెను. లోకములో నెవ్వశేని శత్రువు చేతిలో, జిక్కె నేని వధింపం జూతురు 'గాని యిట్లు రామునివలె శ క్రువుయొక్క పరాకృమమునకు మెచ్చి వానికి. గలిగిన'జై న్యమునకుం గనికరించి *నీయింటికిం బొము, చాలయలసితివి, 
శేపు మరల యుద్దము సేయవ చ్చు”నని యెవరు సెల విచ్చి పంపుదురు? ఈగుణము 

శ్ 
శ నొకభ కు జట్టు వర్ణించి యున్నాండు. 

““కోే2 యం గుణః కతేరకోటిగతః కియా నె 
కస్య స్తులేః పద మహో! నద కస్య భూమిః, 
య తైాదృశాగన మరిం రఘువీర! వ్క్ష్య 
విళమ్యతా మితి ము మోచిథ ముగ్ధ మాజా,” 



వీథి క, xlvii 

“స్య్యామో యుద్ధమందు మూర్సితు డై నయట్రిశ శత్రువును “వి కృ్కమింపు” మని సెలవిచ్చి విడ 
చితివి. అహో ! యీనీగుణ మెట్రిది? దీని నెస్టురు నుతింపంగలరు? ౨: 

ఈ మహోపుకుముని ముహోచారత, ఆ శ్రితవాళ్సబ్యము, విమృుళ్య కారిత్యము సకలశా(స్ర్రనై చకుణ్యము, సనాతనధభర్తానున్భ త్రీ సర్వభూతానుకంప మొదలగు సద్దుణము అన్నియు విభీవణశరణాగతియందుం గన్పట్టుచున్నవి. రావణవధానంత రము విభీషణుని చే దనయొద్దకుం దీసికొని రాయబడిననసీతను జూచి. 
“ప్రా వచార్శితే సంచేహా మమ (స్కేతిము ఖే స్థితా, 
దీపో నేత్రాతుర స్వేన పృతికాలానీ మేదృఢమ్.” (యు. 118. 17.18.) 

“పకగ్ళవా వాసముచే జనించినచారి, త్ సంక యముగలనీవు నేత్రరోగ। దీపమునతె నాక్రుం 
(ట్రైతికూలురాల సగుచున్నాన్ర.”” 

అని రాముడు కోపముతో? బలికెను. వలయన. రావణభవనమం దున్న పదిమాసములు సంస్కా_రహీనురా లయియుండుట చే “మలపంకధరాం దీనామొ అన్నట్లు సీత మలినవ, శ్రుముతొోను మలినశరీరముతో నుండెను. అట్టియవస్థలో నున్నసీతను జూచుటకు రాముండు గోరెను గాని పైకి నలుగురు వినునట్లు_... 
- “దివ్యాంగరా గాం వై చేహీం దివ్యాభరణభూపషి తామ్, 

ఇవా సీతాం శిరస్సాఫతా ముపస్థా పయ మాచిరష్.” (యు. 117, 7.) 
“శిరస్సాషానము చేయించి నగలతో నలంకరించి నీత నిటకు కష్టుముగా6 దోడొ, నిరమ్మి” 
అని విభీషణుని కాజ్ఞావీంచెను, విఖీషణుండు నీతతో భు _ర)భిప్రాయమును దెలుపగా నామె రామునిమనసును బాగు నెజీంగినదిగావ్రున “అస్నాతా దృష్టు మిచ్చామి భరారం రాతసాధిప! ” *ోట్టీయి విభీవణా! నీవు సామి యభి ప్రాయ మెజుంగవు నీత నాతడు నన్ను స్నానమువేయించ్చి యలంకరించి తీసుకొని రమ్మని చవ్చినమాట సమవనస్క ముగా జెప్పీనది కాదు కావున నీమలినావస్థతో నే భర్తసన్నిధికి వచ్చశను తీసికొని వెళ్ళ” మని చెప్పినను విఖీవణుండు సామి యాజ్ఞయిచ్చి రని నిర్బంధించి యామె కభ్యంగస్నానము చేయించి తీనివాన్సి వెళ్లెను. కాని నులినానస్థలో నున్న సీతను జూచుట కచేశ్షీ ంచిన రాముని కది కోపకారణ మయ్యెను. రాముడు నీతయొక్క పారిళుద్ల వము నెటింగినవాండై నను, పరగ్భృహూమందు. నొంత కాల ముండుటచే నామెచారిత్రమునుగుతించి లోకులకు గలుగుసంశేయమును దీర్చుటకై యామె యగ్నప్రమాణము. జేయునట్లు కాన్ని పరుపో కృులను బలికెను, అందువై నామె యగ్నలోం బడి... 
“కర ణా మనసా వానా యథా నాతిచరా మ్యహమ్, 
రాఘవం సర్వధర్శజ్ఞ ౦ తథా మాం పాతు పానక;9. 
యథా మే హృదయం నిత్యం నాపసర్బతి రాభువాత్, 
తథా లోకస్య సాత్నీ మాం సర్వతః పాతు పావకః,” (యు, 120, 24.26) 



xlviii వీథి క, 

అని ప్రమాణము జేయంగా '“విళుద్ధభావాం నిప్పాపాం ప్రతిగృష్షావ్య 
రాఘవ !” అని లోకులందటు వహార్షించి చెప్పిరి, అపుడు రాముండు 

“అవశ్యం త్రిషు లోకేషు న నీతా పాప మర్జతి, 
దీర్ధ కాలోషితా హియం రావణాంత౩పుశే శుభా. 
బాలిక ఖలు కామౌత్తా రామో దకరథాత జః, 
ఇతి వక్వ్యుంతి మాం సంతో జానకీ మవిశోధ్య హీ,” (యు: 121. 18-14) 

“సీత్రపాపరహితురా లని నే నెలుంగుదు. చిరకాలము రావణునియింటనున్న 
యూమెను నేను బరీశీ ం౦పక సీస్టకరించితి నేని లోకులు నన్ను నిందింతుగు. అందు వలన నీమెచే నిట్లు ప్రమాణము జేయించితి”నని చెప్పి యామెనుబరి గ హిం చను, తా నెంతపరిశుద్దు డయుష్టను తనపరిశుద్ధివిషయ మై శంకించుటకు లోకుల కవకా శము గలుగంజేయకుంక సత్పురువుండు ప్రవర్సింపవలయు ననునీతిని రాము డిందు వలన లోకమునకు గటిపెను. ఇట్లు రామునిసద్వ త్రము సామూాలా గ్గ ముగా విమర్శిం చినవోం విళృమాతృభ కి సౌభ్రా, త్ర ము, ఏకపత్నీ వ్రతము, సత్యము, ప్ర క్ల స్టర్భము, స్థానకోభక్వము, సరషభాతదయ, సర్వభూతసమళత్వము, వ్రీయవాది 
త్రము, మోొంతి, స్వార్థపరి త్యాగపూ ర్వకపరో పకృతి మొదలగున సంఖ్యాకములగు సద్దుణములు గానవచ్చుచున్నవి. వీని నన్నిటి నామహాపుకుముండు లోకమున కుదా 
వారణముగా. జూపెను. 

రురు ల రో ణుం డుం తరుం 

ఇతడు సుమిత్రాపుశ్తుడు, సపత్నీసోదరుం తనను బాలమునుండి యు రామునియంచు నిర్వాజ మగుభ _క్ర్ యనురాగము, చప్రేమయు గలవాండు. 
ct 3 ర | | బాలా త్ప్సభ్ళ తి సుస్నిద్ధో లక్ష్మణో లత్షీవర్థనః, . ee . 
లత్ముణో లత్మేసంపన్నోో బహీ*ప్రాణఇవాపరః.) (బాల. 18. 27_28,) 

“ము, ఘను౭డుకొ స్పిగ్గుండు లల ‘en 

2 es రహీం దగి బహీ 8 ప్రాణంబు చందంబు నకా,”’ (గోపీ. చాల, 433.) 
అశ్లే రాముండును విన్ననాంటనుండియు లక్షుణునియం దత్యంత వాత్సల్యము సోదర త్రీతియు గలవాం డై విహారశ య్యా ననభోజ నాదులయం దొకత్రుటి కాల మయిన నతని విరహము సహీంపవేనివాం డయియుండెను, 

“న చ తేన వినా నిద్రాం లభతే పురువో కెమః, 

|! 

తే చైనం పృష్టతో2_ న్వేతి స ధనుః పరిపాలయన్.”) (బాల. 18. 29-80.) “కం సొంపార్ర రామభద్రుడు వ... 
కం. 4. వీరుండు లక్షుణుండు పోవ్రు వెనుకొని ప్రీ తిక్రా.?) (గోపీ. చాల. 483-431.) 
ఇట్లు బాల్యమునుండియు రామబక్షుణు లిరువురు ననోన్యానురకు కై యుండిరి. రామునిపట్లాభీ పే కము విఘ్న మయినపు డిలతణు( డత్యంతకోపోద్దీ పిత 



వీరి క, xlix 

మానసు(డై. కార్యవిఖ్నుకరు లగువై కేయీదశరథ ప్రభృతులను జంప నుద్యూ క్షు జై యుండ రాము డాతనిసంరంభమును మంచిమాటలతో నోమింపం వేసి యార్య 
సమ్ముత మశ్గుథర్శమార్లము నవలబించు మని బోధింెను, పతేడు రామునియందుం బరమభ క్రి గలవాం డైనను, శీ పృశారిత్వేము, సులభ క్రోధము, తొందరపాటును గలవాండు. తక్కినవిషయములో రామసదృళుండే యనవచ్చును. రాముని బతి 
మాలి తికుగ న యోధ్యకుం గొనిపోవుటకు భరతుడు చిత్ర కూటముం దున్న రాము 
నొద్దకు సె న్యసమేతుం డై నచ్చుచుండ లత్షుణుండు దూరమునుండి వొడనైన 
చెక్టైక్కీ చూచి భరతుండు మనమోాందికి చండెల్తివచ్చుచున్నా. డని భృ మంజెంది 
రామునితో జెప్పి యాతనివధించుటకు సన్నద్గుం డాయెను అంత రగాముండు లయ ణుని తొందరపాటు. జూచి “భరతుడు మదరిను దిగ న యోధ్యకుం దీసికొని ' 
పోవుటకు వచ్చుచున్నా (డు అతనివై నాయుభ మె త్తందల౯చితినా? తం డ్రి మాట జెల్లిం చెడనని ప్రతీనవట్రి యిపుడు నునయొడ్షకు నచ్చినభరతుని జంపి నన్ను రాజ్య మేలు మని చెప్పెదవా? నేను సంపాదించు ధ ర్మార్థ కాముములు రాజ్యము సోదరు 
లయినమోాకొొట కుం గాని నామేలుకొఅకు. గాదని నమ్ముము. భరతుండు నా కెన్నం శహీత మాచరించువా(డు కొండు. నునల. జూచుట కిచ్చటికి వచ్చుచున్నా(డు. నీకు రాజ్యమందు గోరికయున్న దని భరతునితో జెప్పి నీకు రాజ్య మిప్పీంచెద, 
నా కొతేఃడు మాతాడండు” అని పలికి రాముడు లత్మణుని వారించెను, అరణ్య మునకు బోవ్రనపుడు లత్ముణుండు తానుగూడ వెనుక వచ్చుట కనువుతించుమని 
పలువిధముల వేండుథొ నెను. 

“కురుష్వ మా మనుచఠం వైభర్శ్యం నేహ విద్యతే . 
అహం సక్వం కరిష్యామి జాగృత సృ షపక కృ తే,” (అయో, 3), 24.217, ) 

“వ చేవా! న న్నను చరుని( + బర్మిగ్మహీంపు 48 5 ఈ 
వ. 46 49 విహార మొనర్చు బొస్పడే? (గోలీ, అయో 7 5-767.) 
పంచవటిలో నొకమంచిస్థలము నెంచి చూచి యచట నొక పర్ణ కాల, గట్టు 

మని రాముడు లత్ష్ముణుని కొజా'వించెను, లమ్మణుం జామాట విని రాముడు తన 
యందుంచిన సాగ్గత్రం తక్టమునకు భీతి నొండి 

“పరవా ననీ కాతుత y! త్వయి నర శతం సితే - రణ న థ్? భ్ ద క్రి త్రై చ వసరు 13 న rm 
స్వయం తు రుచిశే చేశే శ్కాయలతౌ మితి నూం నద. (అక, 15, గ) 

“చ, అన విని లత్మేణుండు వినయంబున 32 . 
0 . 02 మటంచు వచింపు6 జెంతీయుకా.” (గేప్. అర, 224.) 
అని లత్మణుం శన్నతో విన్నపింపంగా రాముడు తానే స్వయముగా నన్నీ యిమ్ములు గల ప్ర దేశ మొకడాని నిోశించి ““య చట. బర్హ్శ శౌలను నిర్మింపు * మని 

చెప్పెను, అపుడు సౌమిత్రి, కీుముగా నడవినుండి జానునవ్రులు దెచ్చి చక్క_నిపర్ల కుటీర మొకటి నిర్మించి యన్నకుం జూసెను. అంతం దనమన స్పులో నున్నయభిప్రా 
G 



1 
వీ థి క, 

యము నూహించి వాసన బర్హ కొలను రచించిన లక్ష్మణుని జూచీ రాముడు మిక్కిలి సంతోవీంచి కౌగిలించుకొని యిట్లనియె. “లక్ష్మణా! నేను నీతతోంగాడి రహన్యమందు వర్షించుట కీమ్రైన స్థల మొకటి నిర్హించుమని చెప్పుటకు లజ్ఞంచి యూూరకున్నను నాయభి ప్రా యమునుగని పెట్టి యట్టియివ్నైన సలమునేర్పజిచినా-డవు. 
అందుచే భవజ్ఞ్యండవు సాయం దుండెడున త్యాదరముచే మనతండ్రి యగుదళర థుండు నాచంద్ర తారాబలము నరసి యెట్లు నాకొకగ్భహాముగట్టించనో యాప్ర కారమేనీవు నిపుడొనర్చితివి, కావున మనతం శ్రీ పనులు చేయించురీతిని కూడ సె తీంగినవా(డన్ర నీవును రాజపుక్తుండ వయియున్నను నీవుండుటకుచిత మైనస్థలము నేర్పజిచికానక రామునియిష్టమువచ్చినటుల నేనుండవలయునని తెలిసికొన్న వా? డవ్ర గావ్రన థర్మజ్జుడంవు. ఎల్లపుడు మదిష్థసంపాదనమే తననునరకమునుండి చా టించునని తలంచుచుండుమనతం డ్రి తనకు శ క్రియున్న ంతేవజికు నాయిఫ్టమును చేసి తుదకు దన చరమదశయందుం బానీయశాలా ప్రవ రకునివలె నిన్నేర్పజిచి యుంచి "తాం జనియె. కాన్రనమాతం డ్రి మృొతినొందబేదు. నీవే మాశళండ్రివి. మాతం డ్రి నీజాగరా నాసర్వాభిలమీతములను సంపాదించుచున్నాం డని శ్లాఘీంచెను, నీత కూడ పహానునుంతునితో మాట్లాడినపుడు లత్షణు నిట్టని స్తుతించెను. 

“నియుకోే ధురి యస్యాం తు తా ముద్వహతి వీర్యవాన్ 
యం దృహై రాఘవో నెవవృరక్త మార్య మను స్మరేత్ ౫ (సుందర. వత) “తే గి, రామ్రంం డెవ్వానిం గార్యఫారంబునందు. 

దగ నియోగించినను దానసె దాని దాల్చు 
గరిమ నెవ్వాని. గాంచి రాఘను డకీతు, 
డై నతండ్రిని దలపోయ ౬ డనుదినంబు ౨) 

రావణుడు కొనిపోవ్రుచుండంగా నీతతనన గలను మూటకట్టి వానువుత్సు గీ నాదులున్నబుశ్యమూకము వై . బడ వై చెను. తరువాత రామునితో సఖ్య మొన ర్చినసు నృీవుం డాయాభరణములను ఢామునికి. జొపంగా రాముడు లత్మణునిం కలిచి మోవదినె ధరించునీనగబ నానవాలు పట్టంగలవా యని యడిగినపుడు | “నాహం జానామి కేయూ నాహాం జానామి కంచతే 
నూప్ప్రశే త్వభిజానామి నిత్యం పాదాఖివందనాశ్ .” 

ఉన్ల అధిప! యీకమనీ య్య 

rn an తెరుంగుదు చాత్ర!» (గోపీ, కిష్కి 209.) జ 
ఇకపై | అని పృత్యు త్తర మీచ్చాను, ఆహో. లక్షుణుం డెట్టిజి తేంద్రియుండు. అందు వలన లత్మణు డెన్నండును గన్న త్తి నీత మొగము చె నం జూచి యెటుంగం డని మ్య 

యా స్పష్ట మగుచున్నది. ఈలక్ష్మణునియందు. బు శ్రీఫావము గలసీతీగూడ నీత్రని నిట్లు శా ఘీంశను, 
on 

“స్ప జళ్చ సర్వరత్నానని ప్రీయాయా శృ నరాంగనాః 4 ల మృదు ర్నిత్యం శుచి రృతః ప్రీయా రామస్యలత్రణః," (సుంద, 34, 5764.) 



వీథిక, li 

“లీ నను దల్లి నట్టు రాముని దండ్రినట్లు సం 
భావించి యెవ్వాండు భ కిసలుపు 

ce 8 దండితారాతిధీరుండు పండితుండు.) (గోపి, సుంద,924-9.6) 
“దేశే చేశే కళత్రాణి దేశే దేశే చ బాంధవాః 
తంతు చేళం న పశ్యామి యత్ర భ్రాతా సహోదరి? (యుద్ధ. 1౧9.18) 

“పతి చేశనుందును భార్యలను బంధువులను సంపాదింపవచ్చును గానియెచ్చ 
టను సహోదరుని సంపాదింపంజాలము.” అవి లత్మణమూర్భలో రాముడు చెప్పీ 
నమాటనుబట్టి విచారింపంగా రామునికి సీతకంెకు లత్షణుండు వ్రియతరుం డని 
తేలుచున్నది. రామునితో నరణ్యమం దున్నపదు నాలుగోండ్లు లత్ముణుం డాహారనీ 
ద్రలవర్జించె నని లోకప వాద మొకటి గలదు. గాని శ్రీ రామాయణమం దట్లు 
గానరాదు సనేకజా మందు మిక్కిలి లత్ముణుండు గొట్టి తెచ్చిన మృగములు 
వాంసములను నీత రామునితో లక్రణునికీ వడ్డింపంగా భుజించినట్లు ప్రమాణము 
గానవచ్చుచున్నది. 

ఆరో వృదాయ భూతేభ్య న్ఫీతా౭థ నరసర్డ్మినీ 
తయో రుపాదదే ఖాత ర్మధుమాంసంచ తద్భృృళమ్. 
తయో స్తుష్టి మ థోత్సాధ్య వీరయోః కృత కౌచయో।ః 
విధిన జ్ఞానకీ పశ్చా చ్చ కే తత్పాంణధారణమ్. 

“తత స్ష్మకే సుఖానీనా నాతిదూశే నిరీక్ష్య తామ్ 
న్యగ్రోభే సుకృతాం ళయ్యాం లభేతే ఫర్యునత్సలౌ ౨? (అయో. కతి) 

రురు భరతుండు, శుణుం- 
ఇతడు రామభ కాగ గణ్యుండుం నై కేయీపుక్తుండు. వాంతి చాంతి, 

తితీత్స, భూతమైతి, విషయవై. రాగము మొదలగున నేకాత్యగుణములుగలవాండు. 
రామాయణకథా పురుషులలో రామునితరువాత యోగ్యుండుగా నెన్నందగిన వాం 
డితండే, రాముండు వననవానమునకు బోయినపు డిత. డ యోధ్యలో "లేండు. శత్రు 
ఘ్నునితోం గలసి మాతామహ డగు కేకయ రాజు గృవామునకుం బోయియుం 
డెను, కై శేయిదురాలోచన చే రామునిపట్టాభి పేక మాంగిపోవుట, రాము డడవి 
కేయట, పు త్రనియోగదుకఖముచే దశరజ్టూ, ళ్లు స్వర్షగతుం జొట భరతుం డోజుం 
గండు, దశేరథవురణానంతరము వసీహ్టుని యాజ్ఞ చే దూత లశ్వపతియొద్దకు. బోయి 
భరతుని. దోడి తెచ్చిరి. మౌర్షమం దనేకావశకునముల జూచి స్వజన వే మళంకా 
పర్యాకులు.డై నిరానంద మై యున్నయ యోధ్యను ట్ర 'వేళించి తొలిని బితృదర్శ 
నోత్క_ంఠచే. బితృభవనమునకుం జని పితృ కాననతుల్య మగునచ్చోటం దండ్రిని 
గానక ల్లి యొద్దకు. బో యును. వీతృవమరణము, రావువివాసనము మొదలగు 
వృ త్తాంతమునంతయు. గై కవలనం చెలిసికాని శోకసాగరనిమగ్నుం కై మూర్చిల్లి 
యొట్ట కేలకుం టెలివిం 'దెచ్చుకొని తల్లి నిట్లు నిందింపసా నెను. 



lii వీ ఠి క. 

(క్రి న్ను కార్యం హాత న్యేహ మమ రాజ్యేన నోోదత్త్య 
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సుఖం అరిసళం మోహో త్కు_ లే౭_ స్ఫీకా కులపాంసని! * (అయో, 73, 12-15) 
ళ్ గ్ర | a Yn A చ ఆ. ఆకొట తండ్రి చేత నలతం డ్రి నరైమెన 

తే, ల వ, ఫణిని జే నంటి యజుండు పడిన పగిది.” 
(గోపీ. అయో. 1495-1499.) 

ఎన నీ అర అంత శశ్రుఘ్ను(డు తీ వ్రకోపావిష్ష్టుం డై 
స వృ వచ్చే తౌ మతు శ్ళత్రుఘ్మృ శృత్రు, తౌపనః 

URE ఇ శిఖ 
"శ 

తాం చ మాంచ హొ ధరాత్రా నాభిభాషిష్య తే ధు)నమ్.” (ఆయో. స 78) 

“జుట్టు బట్టుకొని లాగి మంథరను నేలపై బడంద్రోచి చంపుట కుద్యు 
కం డయ్య కై కేయినిగూడ దుగఖకరములగుపకువ భాషణములచే నిందించి కొట్టు 
ట కుదోోగించు చుండ నామె భయపడి కుమారునిమజుంగు( బొరంగా స్ర్రీలను 
జంపంగూడదని చప్పి భరతుడు కువితుం డై_నశత్రుఘ్నుని నివారించి యిట్లనియె, 
“ఓయిళస్రుఘ్నుండా! దుష్టుఠా లగునీకై శేయిని నేనే చంప దలంచితిని గాని పర 
ముధార్షికు. డగురాముండు నేను మౌాళత్ళృవాత్యం జేసితి నని తెలికొని నాముఖము 
జూడం డని యాపనినుండి విరమించితి. ఈమంథరనై న మనము చంపినయెడల 
రాము డింక మనతో సంభాషీంపండు. కావున నూరకుండుము” ఇందువలన భర 
తునికి రామునియం దున్నపరమభ క్రి స్పష్టమగుచున్నది. 

అపుడు భరతునికంళధ్వని విని క"సల్య భరతునియొద్దకు వచ్చి మిక్కిలి 
దుకఖముతో 

“ఐఇనం లే రాజ్య కామస్య రాజ్యం ప్రాప్త మకంటకమ్ 

హ_స్య్యళ్వరథసంపూక్ష్మం రాజ్య నిర్యాతీతం తయా.” (ఆయా, 75. 11.10) 
త్రూరకర్మురా లగునీళల్లి 'నీకొఆకు ధన ధాన్టసమృద్ధము నిహ్క_ంటకము . 

నగు రాజ్యమును సంపాదించినది. భీష్టుముగా దాని నంగీకరింపు” మని వుండులో ' 
సూది. బెట్టి పొడిచిన ట్లిదివజ కే యతిదు8ఖతు డై యున్న భరతునిమునస్సు నొ" 
చ్చునటుల నిష్టురో కులం బలికెను. అంత భరతు డామ్ పాదములపై బడి దుగఖా 
"వేగవివక్ు( తై నురూర్భ్చృ నొంది కొంత వడికి లబ్ఞసంజ్ఞం డై 

“ఆశే! కసా దజానంతేం గర్హనే నూ మకిల్భిషమ్ 
౪౫ * RY స 9% 46 

తస్య పాపేన యుజ్వేత్ య స్యార్యోనుమశే గతః.” (అయో, 75. 2౮-౯5.) 



వీథి క. liii 

“అమ్హా! ఏపాప మెజుంగనిన న్నెందుకు నిందించెదవు? నాకు రాము నియం దున్నస్థిర ప్రీతిని నీవెటు వా? రాముం డడవికి? బోవుట నాకిష్టమైన యెడల. 
చాయసమును, మాంసముం గృసరము నిర్నిమి త్తముగ భతీంచినవానిపా పమున బో యెద, గోవులను చాదముతోం దన్ని నవానిపాపము, గురువులను నిందించినవాని 
పాపము, మి త్ర ద్రోహూముం జేసినవాని పాపము, రాజును, ఆని బాలుని, వృద్దునిం, జంవీనవానిపాపము, నాకుం గలుగును గాక, యని యనేకవిధముల న నేక కపథములం జేసీ పాదములపై 6 బడి విలవీంచుచున్న భరతు నె త్రి కౌగిలించుకొని “వత్స! సత్య ప్రతిజ్ఞ మే సతాం లోక నువాష్ప్యుసి* “నాయనా! నీవ్ర సత్య పతి 
కాడను. నేనెజుంగుదు. సత్సురుషములలోకమును బొందంగలి” వని కౌసల్య భరతు నోదాన్చెను, అపుడు వసీఘ్టచోదితు. డై భరతుడు దశరథుని కౌర్ల వదె హీక శ్రీ 
యల నాచరించి మంత్రులు బోధించినను బట్టాభి పే. కమున కియ్యకొనక రాముని దిరుగ సా శేతఫురికిం దీసికొనివచ్చెద నని. పరివారసహితుం డై చిత్రకూటమునకుం 
బోయెను. నూర్షమధ్య మందు సీతారామలక్ష్మణులు బసదిగినవసతివృతములను స్థలములను జూచుచు నిచట రాముడు శయనించ నిచట లత్ష్ముణుండు భుజం చె 
నిచట నీత నిద్రించి నని యాయాచిహ్నములంబట్టి యూహించి యేడ్చుచుం బోయెను, జ్రావలో భరద్యా్టాజముని మూభరతునిం పూచి 

“క చ్చిన్నత స్యాపాపస్య పాపం కర్తుమి హేచ్చని 
అకంటకం భో కుమనా రాజ్యం తే స్యానుజస్యచ .”) (ఆయా, 90. 13.) 

నివష్మ_౦టక మయినగాజ్యము ననుభవింపం దలంచి నిప్పాపుం డై నరాముని 
యందు దోహ మాచరింప( బూనితివా యని యడిగెను, అందుకు భరతుడు 
మిక్కీలిదుగఖతు. డై 

“వాత పి యది మా మేవం భగవా నవి నున్య తే 
మతో న దోస మాళం* నైసం మా మనుకా స్థీహ్రీ.” (అయో, 90. 15.) 

“అతీతా నాగతముల నెజటీగనతమరుగూడనిట్లా నతియా (గా నిదివజ కేరామ వివా సనజనితాపయశస్పంతాపములచే వాతుండ నైన నేను మజింతవాతుండ నైతి. 
నాయందు లేశమును దోవము లేదు. తికుగ నయోధ్యకు విచ్చేయు మని రాముని. టబ్రార్థించుటకు: బోవుచున్నా” నని పలికెను. అంత భరతుండు రాము డున్నచిత్ర, 
కరూటమునకుం బోయి వీిళ్చమరణవా ర్త నెలింగించి రాజ్య మనాథ మై యున్నది, గావున నయోధ్యకు వచ్చి పట్టాభిషీ కుండవు కమ్మని వేయివిధములం ట్రార్ధించి “ఇహ మే స్థండిలే క సం కుకా నార సార! 

“సచ్చ్య పురస్తా చాలాయా యావపన్న యతియాస్యతి.” (ఆయో, సం. 99.) 
నామునికి. దనయందు దయవచ్చువజికు గోమయానులి _ప్పప, చేశమందు 



‘Hy వీథి క. 

దర్భలు. పజుచుకొని ప్రాయోపవిష్టుం డె పడియుండుటకు నిశ్సుయిం చెను, రాము లు ర 
డతీనియుదష్టమమును వారించి 

16 కులీన స్పత్వసంపన్న న్తేజన్వీ చరిలే వ్రతః 

rr RE.) ఈక టి “45 ౪౪ 64 

వ్యాదిళ్య చ మహాలేజూ దనం దళరథో గతః) (అయో, 104. 16-240 “ము. అనఘాత్రా! చరితేస్తతుండు నిజసంళాచారసంరక్షణుం 

మనుభవింపుము తీగ సండియంబు నదలి.”’ (గోపీ, ఆయో. 1989-1993.) 
. ౮ అధ భ్ a Uy అని ధ ర్థాధర్మ ప్రదర్శన పూర్వకముగా బోధించి 

“లతే శ్చంద్రా దపేయా ద్వా హిమవాకొ వా హీమం త్యజేత్ 

“4 see 38. ౩68 

ఖ్ శ శ శక ఈ 

కః 203 శు 249 ఈఈఈ ete 

నతేన్మనసి క_ర్రవ్యం నదర్తితవ్యంచ మాల్ఫృేప్రత్ .” (అయో. 112. 18-19) 
“క, కతలారి కాంతివీడిన, హీమఐంతుం డూ ద శ నిష హీమము విడివినకొ 

ఆశ్రీ 0 
గమలనిధి వేల చాంటినం, గ్రమమున( బితృకాసనంబు 6 గడతు నె యనఘఫా ! 

క, ఆనఘవిచారక! కామం, బుననై నను రాజ్యలోభముననెన భవ ' 
జ్ఞనయి త్రి నీకు గా నిదో కనికని కావించె నింక గడనంగ నగు సే, 

(గోపీ, అయో. 2189-2140) 
అని దృఢ ప్రతిజ్ఞ డై యున్న రాముని జూచి భరతుం డిట్లనియె, ' 
“అధిరో హార్యపాదాభ్యాం పాదుకే హీమభ్రూపి తే 
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ys నృద్భతన్టిమి యడి త్యాం తు (పు వేమ్యామి హుతాశనక్షు.” (అయో, 112. 21.25.) 
కీ తరణివంశో తేమ! ధర్మసంహిత మెన 
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సీ 
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జం ద్రనూర్యా గు లెక్క కు సాతీగాయి? (గోపీ. అయో. 2142-2148.) 
ఒడ ఊళ 

లి 
అని పలికి స్వలంకృతం బైన రామపాదుకానయంబు+ ద్రైతిగహీంచి నిజ 

శీర్ష ంబున నిడికొని రథా భూథుం తే నిజపరివా రంబుతో న యోధ్యకుం జనియె. 
ఇట్లు భరతు(డు సదునాలుగేంజ్లును రామవియోగానలదందవ్వారా మాన 

సాసంతుం డై శరీరసౌఖ్యము నవేవ్లీంపక రామునివఆ జటావల్క_లముల ధరించి 
వన్య ఫలమూ లమౌ త్ర నిర్వ ర్హిత దేవా యా త్రుం జై తల్లి వలన. దనకు. గలిగినదు 

ర్యశమునుగుజించి యనవరతము దుంఖంచుఛు లోకమునకు దనముఖమును జూఫ 
"లేక లజ్లతుం జె 

బా ఎ. 

“అత్యంతసుఖసంవృద్ధ స్పుకుమార స్ఫుఖోచిత; 
కథం న్వపరరా ల్రైషు సరతయా మస-గాహతే + 



వీ శి క. ly 

అన్నట్లు పగ లై నచో లోకులు దన్నుంజూచి *పినివలననే రాజకుటుంబ 
మున కీట్టియ నర్థము సంభవించి నని నిందింతు రని భయపడి డి మధ్య రాత్ర ముల 
యందు సరయూనదికి. బోయి స్నానమాడెడువా(డై కాలము గడపెను. ఇతండు 
రాముడు తేనిపదునాలు శేండ్లు నయోధ్యం బ్ర వేళింప నొల్లక నందిగ్రామమం 
దుండి రాజ్యముచే చెసెను గ్రామమం దున్న యత్రనికం"కు 'సరణ్యమం" దున్న 
రాముడే నూజింతలు సుఖవంతుం డ్రై యుండె ననిచెప్పవచ్చును ఇతండో యన 
వరత వ వృతకర్శితు౭ డై డై దుఠఖసంత పుం డై యుండె. రామునికి లక్ష్తణునియందుకం కు 
నితనియం దధికతర ప్రీతి గలదు. రాముండు తిరుగ నయోధ్య కే కెంచినపుడు 
భరతుడు 

| 
“పాదుకే కేతు రామస్య గృహీత్వా భరత స్స వయమ్ 

అవేక్షతౌం భవాకొ కోశం కో స్టాగారం పురం బలమ్” (యుద్ద. 180, 82-55.) 
“ద. భరతుండు హేమరత్న్మయయపాదుక లెంతయు 
ఊఉ. 46 9 నోస్టకో 

శాదిక మంతయుకా దళగణాధిక మై యలరాలె6 జా డుమా!” 

అని సవినయంబుగా రామునితో విన్నవించి 
6జ్టాంబితొ మామికా మాతా ద ర్తేం వాజి మిదం మము 

ష్ ముత్స హా రామ ! తీవ మార్త మరిందమ!” (యుద్ద 181. 2.5.) 
సీ. రఘుకులో త్త తమ! నీవు రాజ్యంబు వి డాడి 

EE.) కళ అచ లక 

మనుసరింప( జూల నధిప! యేను.” (గోపీ. యుద్ద. 3229. 29.3284.) 
ఇట్లు ప్రైర్ధించి రాజ్యము నాతనికిం బల్టరుణము. జేసె, 
పట్టాభి పేశానంశరము రాముండు యావరాజ్యుము నంగీకరింపు మని ల 

ణుని బలిమాలిన నత. డిష్టపడక పోవుట వేత భరతుని యావరాజ్యువుందభివి. క్రుని 
జేసె. శ 

“సర్వాత్మ నా పర్యనునీయమానో యదా న సామి తి (ఈ రు పైతియోగక్షై 
నియుజ్యమానో2_పీ చ యౌవరాజ్యే త నోజభ్యషంచ దృరతం మహాతా” 

[ రే 

(యుద్ద. 131-95.) 
“ఊఉ, నావిని లక్షణుండు నక నాధుని 6 గన్లాని భ క్రి నిట్టనుక్రా 

s$0 

గ 

వావిరిం గోర నద్దియు సు ఛవత్పరిచర్యయు.. దక్క నెంతయుకా) (యుద్ధ. 8844.) 
ఈరీతిగా భరతుండు భువనేడ్యుగుణుండు, కాళిదాసుండు భరతునిగుజించి 

రఘువంశములో నీపగిడి వ్రాసెను, 



lvi 
వీధి క, 

“లంకేశ్వర పుణతభంగదృఢ వ, తంత 
ద్వంద్యం యుగం చరణయో రనకాత జోయా; 

జ క క్యేస్థానున్భ త్రిజటిలం చ శిరో2_ స్య సాధో 
రనోో్యన్యపావన మభూ దుభయం సమేత్య.” (రఘు. స. 13, 78) వ, దకకంగ ప్రణతి ప్రయోగ వితతిధ్వం వైకబద్ధ ప్ర తం 
బకుభో చ్చేదక మైన య య్యనని జాహార్య ంమఘీరియాగ ంబంచా 
రక కుస్వాంకుని వై కయి సుతుజటాబద్ధో త్రమాంగంబునకా 
బపు ఫ్ర లె కురు నే రి లీ 

నృశసంయు క్షము ర పరస్పరగతికా ఢెంచఇకా బవి త్రేన్థి తిక క్ట 

_ంధ్ధుర్టు. శ త్రుఘ్నుండు. రుదుం- 
బత్మణుడు రామానువ ర్రనపగుం డైనట్లు శత్రుఘ్నుడు భరతానువ ర్హన పరుండు. లత్యణుండు భాగవచ్చేవభూతుండు. శశ్రుష్నుండు భగవచ్చేషత్వమునకు బరమౌావధి యగు భాగవత కేవత్రప్రము గలవాండ్తో 
“గ చ్చతా మాతులకులం భర తేన తేదా౭_నఘ;ః 
వత్రు ఘార్నే నిత్యళత్రు ఘా నీతః వీ తిపురస్తుతః.” (అయో. 1. 1) ఇచట “గచ తా” అనువ ర్తమాన కాలమును దెలియంజేయుశతృ ప్రత్యయ ముచే భరతునితో నేకకాలమునంచే కత్రుఘ్ను (డు వోవుచున్నాండు. కావ్రున ననీ వసనాదులవలె భరతునికి క త్రుఘ్ను డుసూడం బరతంత్రుండని తెలియంబడుచున్నది. “మాతులకులంి” వ్రచట ద్వితియ చే భరతో శ్రేశ్య మే శత్రుఘాో ధేశ్య మని యెజుంగునది. 

“భర తేన”. రామలక్ష్మణులు వనమున కరుగ వళర్రథ్రుండ్తు స్వర్షమునొందం గాః సేవల రామాజ చే రాజ్య భారమును నిర్రుహిం చుటవలన భోరతు. డని వే రొదవె. గతదా”జోభరతగమనకాలవుంది” ఇందువలన కత్రుఘ్నుని కనుకూల మయిన చంద తౌ రాబలాదులతోంసాడిన ముహూర్రము న వేవ్నీంపకపోవుట బే నత్యంత పారతం త్రము ద్యోకిత మయినది. 
“అనఘకి=అఘము ేనివాందు.” ఇచట నఘమనంగా రామభ క్షి. తనకు శెపియగుభరతునికి రామభ క్ర్ యిష్టముగానునం దనకు రామభ కి రుచించినది. అట్లు గానిచో రచింప డనుట, అనిష్టమును గలుగంజేయునది పాప మనలుడును గావునం దనకు శేవియగ్వభ తుని కుదేశ్టము గానియపుడ్తు రానుభ క్రి తనకనిష్టా వవా మగుట వే నఘమని చెప్పంబడుచున్నది. “సుకృతదుష్కృ కే విధూను కే. వళ్ళ వ 5 ఇ 

జా 
ఏ 

అస్య నశ్వే వాహ్మానః ప్రదూయం తే_..ఉభ విద్వాన్చుణ్య పా వేవిధూయి ఇత్యాది శ్రుతులయందు ముముక్సువ్రుకుం బుణసమువలం చాపమును ననిస్టావవాముగాన్రునం బాపశేబ్లవ్యనవహోకము., 
“శత్రుఘ్నఃొ, ఇతం డింకముందు లవణాన్యసుకులను జంపు నని వసిష్థునిే నుంచంబడిన వేరు గలవాడు. 



థి కో 111 ఓలా 

“నిత్యళత్రుమ్నుః” శరీరమందుండి యొల్లపుడు విష యాంతరప్రావణ్య మును 
గలిగించునవి యగుటచే శత్రువు లగుజ్తానేం ది యములయు బే కము నణంచువాండు, UU క Ww కింద్రియని ౫ హాము గలనాండు. 

ఉవ్రీత్ర్య “తీసుకొని వెళ్లంబడెను” గాని స్వయముగా బో లేదు. ఇందువలన 
నచిత్తువంటిపారకేం త్రము గలవా డనుట. 

££ 5 ఉర 
ge ర క్రీ 5 

దృికివురస్తృతఃి” విధివ్రేరితుం డై వెళ్లలేదు, వీ తివ్రేరికు. డై వెళ్లెను. 
ప్రందువలన జిద్వా రివ త్రి వ్రకిపాదింపంబడి నది. బ్రిందువలన సారగ్రాహి యగు 
ఆడ అర ఇ ల [ పురుషుడు కత్రుఘ్ను నివలె భాగవత పరతంత్రుం డ్రై యుండవలె నని వ్య క్ష మగు 
చున్నది. 

ద్రితీండు రామునితం డ్రి. పరహభధార్షికుండు. సత్యసంధుండు. ఇమోగకువంశపు 
రాజులలో బ్ర సిద్ధి కెక్కి ననాండు. అ నే కాశ్వు మేధముల నొనర్చినవాండు. తనపూర్యు 
లు పాలించిన రీతిగా న్యాయముతోం బ్రజలంబాలించి కొనకు విశ్వాంతినొందంగోరి 
జ్వేష్థపుత్తు జైనరాముని రాజ్యమునకు రాజుగా జేయం దలంచి యుకనాండు 
పౌగుల రావించి వారితో? చనయభిప్రాయము నిట్లు తెలియ జేసెను, 

“ముయా ప్యా.చరితం పూారై ్టః పంథాన మనుగ చృతా 

నోఒహం విశ్రాంతి మిచ్చ్భామి పుత్తంం కృత్వా (స్కజాహీ తే " (అయో. స, 2:) 
'తే_గ. అటి యిమే్టకుకులమున బుటినటి, అ ఉఅ ల 

౨ 4 క త 4 6 LEE) a 

తే-గ్. 
ఇక 

సకలజనములు చూడంగ. జరిత మయ్యె (గోపీ, అయో. $5].5క ) 
దశరథుండు ప్రజలతో నీరీతి నాలోచించి రామునికి బట్టముం గట్టుటకు 

నిశ్చయింవను. ఇంతలో మంథరా వ్రేరితురా బగుకై కేయి సూర్బమోతేడుతనకుం 
జేసినవరదాన ప్రతిజ్ఞ నిపుడు నిర్వహి ంపవలయుననినిర్బంధిం పంగా నన్ఫతవాదమున 
క్రోడ్రి సత్యమును నిలువం బెట్టికొను వా డ్ సక్ బకల్యాణగుణా న రుం డగు రాముని 
వనముస కుం బంపి తదగ్గియోగా ర్రిచేం ట్రాణముల విడిచెను. గాని తా నన్న మాట 
నుండి తీరుగజాలకపోయెను. కామాతురుం డగుట'వేం గ్రూరవృదయురా లగు 
కై శేయికి లోంబడి యట్టికుమారు నడవి కంవీనయవి వేకి యని లోకు లీతనినిందిం 
తురు; గాని మన మోతనిసత్య వ్రతపరిపాలనమునక్షు మెచ్చుకొనక తీరదు. 

చుడు కౌసల్య, చురుం- 

ఈమె స్పలోకై కవీరుం డగు రాముని గన్నతల్లి. “కౌసల్యా లోకభ శ్వారం 
సువువే యం మనస్వినీ అన్నట్టు సాధారణముగా లోకములో. దల్గులు తమకు 

H 



lviii వీథి కం 

భావకాలమున వీరు పెద్ద పెరిగి ప్రాజ్ఞ లై సకలవిధముల సంరతణ.జేయుదు రను పృత్యాశతోం దనయుల6 బడయుదురు. కౌసల్య యట్లు గాదు. సాగ్టీర్ణపరత నొక మూలకు ద్రొసీ సర్వలోకరషణార మయి రాముని. గనె నంట! ఈమె దశరథుని పట్టమహివి.. మహాపతివ్రత, భు ర్త ఎ సేవాపరాయణు రాలు. దశరథునికి సమ్మా న పాత్రు రాలు. కై శేయి రాము నడవికిం బంపుమని చ్పేరణచేయునపుడు డశరభథు(డుపలికిన పలుకులు కౌసల్య మై నశేని కున్న గౌర వాభిమానములం బెలుపుూచున్న వి, 
“కం మాం ఐక్ష్యుతి కౌసల్యా రాఘవే నన మాస్ఫి లే 

* తళ 
5 6% 

అపథ్యవ్య ౦ జనో పేతం భు క్ర మన్న మి వాతురమ్." (అయో. 12, 614-70). (45 x. | జ న. అనిశము ట్రియప్పు క్రయును 
. 06 
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నంబు విషరోగినింబతె నాతినండు.? (గోపీ అయా. 822.) 
రామునిపట్టాభిపేకము నిర్విఘ్నముగా జరుగుటకు నాతన్సి మాంగల్యము వృద్ధినొందుటకు ననేక గ్రశములు నోములు పుణ్యకర్శములు సలుపుచు నాశని య భ్యుదయాభివృద్ధికొజుకు నిరీకీంచాచున్న యీమెళో “అమ్మా! యూరాజ్య మును మాతండ్రి కై కేయిప్రారనచే భరతుని కీయ నిశ్చయించి న న్నరణ్యము నకు బోవ 'నాజ్లాపీంచె. గావున నే నరణ్యంబునకుం బోయివచ్చెద సెలవిచ్చిపంవు” మని రాముండు పలుకంగా నీమె-_ 

“సా నికృ త్తేన సాలస్య యిష్టిః పరశునా ఐే 
పపాత సహసా జేవీ చేప తేన చివ క్ప్వుతా ౫ (అయో, 20.82.) ' అన్నట్లు మూర్చనొంది కొంత సేపటికిం 'బెలివి చెచ్చుకొని య నేకవిధముల విలపవింపందొకలొ. రాముడు వనమునకుంబోకుండ బహ ప్ర కారములబోధిం చెను; గాని యాతండు వినడయ్యె, అవుడీమె-__ 

“అ పీదానీం సకాఎ సాక ద్వనా త్పషత్యాగతం పునః 
య త్తం ఫ్రుత్తర్తక ! పక్యే యం జటావల్క_ లభధారిణమ్ 

అని కోరెను ఈరీతి నీమె పుత్ర వియోగమునలన+ బొందినదుక ఖిము "చెప్ప నలవి కాదు. . 

z గ్ 
"3 Ou 

ఈమె దశరథుని రండవభార్య, లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులతల్లి భర్గ)నువ్రత, గుణ వతి. రామునియం దధిక వ్రీతిగలది. రామునితో నేనుగూడ నరణ్యమునకు బోయెద నని లత్ష్మణుం డీమెతోం జెప్ప రాయగా నీమ్ యి ట్లుపబేశించెను, 
“సృష్ట స్థం వనవాసాయ స్వనుర క స్సువ్యాజ్జనే 
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పీఠిక, lix 
అయోధ్యా మటవీం విద్ధి గచ్చతాత! యథాసుఖక్.” (అయో, 7, 1.) 

“ప్రుశ్ర్రా!నీవు సుహృజ్ఞనంబునందు బరమానుర క్రుంగ నైనను పనవాసంబుకొజుకు.,. 46 
న్, “4.  భూరిసుఖలీల నడవికిం బోయి రము. (గోపీ. అయో. 854-౨55.) 

జీ ఇ ట్లీమె తనకొడుకు సవలికొడుకు నను భేదబుద్ది లేని దగుటచేతను రాముని యం దధికతరవాత్సల్యము గలది యగుట'చేత నీచాడ్పునం దనసుతుని కుప జేశించి యడవికి. బంపెంగాని లోకములో నెవ్వ తెయెన నీరీతి సర్వసం పళ్సమద్దం బగుస్వగ్భృ వాంబును విడిచి సపత్నీ సోదరునికిం బరిచర్యం జేయుచు నతనివెంట నడవికిం బొమ్మని తనకుమౌాగునికి బోధించునా ? ఈమె నిప్పుకు పాతబుద్ధి రాజభక్తి స్వార్ధపరి త్యాగ పూర్వశపరార్థపృనృ త్తియు మిక్కిలిన్రాఘనీయములు. 

ఈమె కేకయరాజపు శ్రీక, దశరథుని మూ(డవభార్య అతని కత్యంత ప్రే యని, ఈమెతో నుషయముము దశరథుని కుపషయవువాసము నొసంగెను, ఈమె పన్నినదు గ్నాటకమునం దీమెతాల్చినభూమికయే రామాయణకథ నింతగాం బెంచెను. ఈమె 
మిగుల గకినాత్తురాలు, (గ్లూరనిశ్చయురాలు. రామవివాసనమునశే కాక దశరథ మరణమునకు(గూడముఖ్య కారణము. ఈ కై. కేయితల్లి యు నిజభ_ర్హ్భృమరణమునకు దానే కారణమయ్యె. “అవశ్యం వీతురాచారణ అన్న ట్లీమెకూడ నట్ల నే చేసెను, మంథర యనునొక క్రూర దానిచే బోధింపంబడి దశరథుం డెప్పుడో పూర్వుమందుం 
దనకు వాగ్రానము:జేనీ తరువాత మజచివోయినరెండువరముల నాతనికి జ్ఞ వ్రికిం దెచ్చి “అడి బొంకితివా నరకముక. బడుదువుః మిాపూర్వులందజు సత్యసంధులు. అనృతీము బలికినవారు కారు. ఫీవబన నీవంశేమున కంతక్తు నపయశస్సువాటిల్లును, నీవుచేసిన ప్రతిజ్ఞ నిర్వహింపవలయు నని నీ కిచ యున్నయడల నిపుడు సిద్ధ మగు రాజ్య భి పే.కమును నాసుతుం డగుభరతునికి. చేసి రామునిం బదునాలుగేం థర ణ్యాములో నుండనీయమింపు మనిగట్టి పట్టు పట్టి దశరథుడు లోనగు వా శెవ్వ రెన్ని విథముల నయభయముల బోధించినను వినక యతికఠినతనుమాథ్యమును వహించి కొనకు సజ్జీకృత మైన రామపట్టాభి పే. కము నాంపివై చి రాముని 
సర్వలోకనిందా పా త్రురా లయ్యను. 

“న విషేణ నశ స్రేణ నాన్నినా నచ మృత్యునా, 
అ్రతీకారపారుష్యా నవి "లేన త్రయః కృతాః. 

| అన్నట్లు ఆహా! స్త్రీ లెంత్యక్రూరులు? క్రూరస్వీభావవుం దీమెను మించిన స్రెలు లోకములో మజి శే రని దృఢముగా జెప్పవచ్చును. ఈక థాసందర్భములో నీమెకు దశరథునికి జరిగిన యు _క్లీప్రత్యు కులం గనుంగొనుండు. 
“తత$ః పర మువా చేదం వరదం కాముషూపీతకా 

రా ఆచ త్త 
బ్ర వ్రజింపంజేని 

OR 
"40 భళీ (LE త 

Cre తస్యైవ త్య మనర్థాయ క్ష్ న్నిమిల్తే మిసోద్యతా 70 (అయో, 12-12, సర ) 
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AEN భూ నాథ! యమొకవకంబునకు మత్పుతునకు 
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4కు 
థిఖ 

వ నివు 
4 క గ్. పరగ నాచేత ఛేమిపాపం బొనర్బ. 

బడీయె నిట్టిదుర్వాక్యంబు. బలిక చేల 3 (గోపీ, అయో, 277.253.) 

బ్రితీ(డు స్కో వునిమంత్రి,. వాయుపు క్రుండుం రామొయణకథాపురుషుల లోంబ్రు థానుండు. మహాపరా క మళాలి అతిధై రసాహసములు గలవాండు. ప్రభు కారసష్ట యుగంధ రుండు జి తేంద్రియులలో నగ గణ్యుండు. పట్టినపట్లు విడువక పనిభే యుమా డు. మంచీవ క్త. విదాషంనుకు. పనీకుండ్తు ప్రక వేయేల ? సర్వసద్దుణ సంపన్న. డగునిట్టిభటుం;య రామునకు లభింపనియెడల నీయాపత్సము ద్ర మును దరింప అేకపోన్చను. 

అన్న యగువాలితోం గలపించి యిటునటు నరణ్యములోం దిరుగుచున సుర్ వుండు రామలత్ష్మణులల జూచి వాలివ్రేరితు లయి తన్ను. జంపుట కాయుధ పో ౯3 అయితీకుగుచున్నవా రని కంకించి తనమంతి యగునీతని రామలవణుల వృత్తాంత మరని రమ్మని వారియొద్దకు. బంపెను. అపుడు హానుమంతుండు కాము నితో నంభావీంచ్రిన సంభాషణను విని రాముల డ్లీత్రనివ _క్త్ తపమునకు మేధాశ _కీకి నాశ్ట ర్యా పడి యీతనియందు మంచియభిపాయము గవాం డ్రి యిట్లు శాఫీంపం (UW ద ౧ ౧౧ 

““నాన్ఫ గ్వేదవినీతస్య నాయజుల్వేదధారిణః, 
య 08 
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నళ ర 

ఖో తే_గి. జనసరకుమార! బుగ్య జూహ్బీమవేద 
పొరణులు 

* వళ 
“na 

ఈ కష టై నుం 44 06 దూతేవాక్య పృబోధితంబు అయి సిద్ధించుం౫- దె? 
(గోపీ. కిష్కిం. 150-354) _న్న నంధయశిళుదృష్టి తల్టియితరాంగములను విడిచి స్తనములయం చే పడి నట్లు రామాలక్షుణసమాగనమునుం చీమహోవీఠునిదృష్టి యావీరులచాహువ్రలయం జే 

కక్ దం్వర్చు త్రం శ్చ సుష్ఫృత్తా శృ బాహానః సరిఘాోేపమా। 
సుద్వభూపణభవా షార్జా; కిమర్థం న విభూషితాా ౨) (క్ర. కురిఘుని ములు, దక మల్ కరటికరస, మములు భూపణభూపోచిత్వ్చుల్యు చెన కరము లేటికి భూపణవిరహీతంబు అగుచునున్న వి వెప్పశ యనఘులార!?'! ఈశ లందు రామ కార్యభురమును బూని శత యో నవి న్ మగుసము వమును దాటి నెర్భయు, డై అంకం జొచ్చి మొదట లంకినిని బరిభొవించి లంకలో సీతను 



క్రీ రిక, lxi 

పెదకీ వెదకీ యెచ్చటను గానకపోయినను తాను పట్టినపట్టు వదలక విసుగు బేక 
మాటిమాటికీ జూచినసలములయం బే తిరుగ నచ్వేపించుచుం గొనకు వీతను డాచుటయందు నెజ వేజఆను. 

“అనిల్వేద శ్నిియో మూల మనిర్వేదః పరం సుఖమ్, 
అనిశ్వేదో హీ సతతం సర్వాన్ధేషు (వున ర్తకః.” 

అని యీావానువుంతునిసిదాంతము ఇతండు రావణాంతగపురమున నరరా శ్రమునందు సీతను వెదకునపు డేచట నిద్రాపరవళులై మొడ లెటుంగక పకి యున్న స్త్రీలను సృమాదవశమున జూచి తనకుం బరదారావలోకనముచ్చే ధరలో పము సంభవించె నని యెంచి. 

“నహి మే పరదారాణాం దృష్టి ర్విషయన ర్షినీ, 
అయం చాలే మయా దృష్టః పరదారపర్శిగ్యహః. 
నహీ మే మనసః కించి దై్వకృత్య ముపపద్య తే, 
మనో హీ హేతు స్ఫృక్వే సా మిర్మద్భియాణాం డగిర్తచే. 

శుభాశుభా స్వవస్థాసు త చ్చ మే సుస్యవస్థిత మ్, 7” 

అని తలంచుకొని తనలో. చా ని టనుకా నెను. “నే నీ స్త్రీలను జొచినను నామనస్సు నిరిష్ట కార మైయున్నది ఎల వారికిని సరా్ఞవసలయందు మనస్సుకచా యు ౧ య యాంద్రియములను మంచిచెక్తలయందుం బన ర్రింపం జేయునది. అట్టి నామనస్సు పర స్రేదర్శనమందు, గూడ లేళశము వికారము లేనిది యయి నిశ్చలముగా నున్నది. 
bs 

నౌ కెట్లు పాపము సంభవించును.” 

9తేండు మొట్టమొదట సీతను జూ చినపుడు రావమువృతాంతము నామెకుం దెలియంజేయుటకు సమయము నిరీజీ ౦ంచుచుండెను అప్పుడితీండు తనలోం డా నా లోచించిన యాలో చనయు, బుద్ధినివ్క_ర్థ యు మిక్కిలిశ్రాఘనీయములు. ఎట్టన:. “నేనిపుడు (బ్రొవ్హాణునివలె సంస్కృత వాక్కు_లతోమాటాకినయెడబ నన్ను రావణు నింగాం డలంచి యిీవీత్ర భీతి నొందును ఏదివణ కే రాతసులవలన భయ పెట్టంబడు చున్న యీమె నాయాపమును జూచి మజింతేభయము నొంది కేకలు వేయును.అది ఏని రాశ్షసు లందబు నచటికి వచ్చి నన్నుం బట్టుకొనుటకు6గాని వధించుటకుంగాని ప్రయత్నను సలుపుదుకు, లేక యూవ్సీత నై నం జంపుదురు. అపుడు స్వామికార్యము నళించును, నాశ మమంతీయు నిహ్పలమగును. నేను పిరిచేతులలోంజక్కి న నీసము ద్రమును దాటి యిచటికి నచ్చ రాముకార్యమును సాధించుటకు. దగిన మజీయొక మోతే లేండు. చేను వేంకొలంది రాత సులం జంపుటకు సమకుండ నే కాని నాళ క్రి యంతయు కశాతసులతో య వము సేయుటయందు శీణించిన సముద్రమును దాటుట కథ కుండ నగుదును. యుద్ధములలో నెల్లపుడు నున మే గెలు మనరాదు. 



1211 వీ8 క, 

యుద్ధసిద్ధి చంచలముగదా ! సీత నిపుడు నేబలుకరించిన నింతయనర్థము సంభ 
వ్ల్లును, 

“ఇత క్చార్గా వివద్యం తే దేశ కాలవిరోధీతాః 
444 వు 

ఘాతేయంతి హి కార్యాణి దూతాః సండీతమానిను ఎ (సుందర. 80-37-89.) 
“భూతార్లంబు లవివేకి యయినదూతకొతంబున చేశకాలనిరోధతీంబు లయి సూర్య|ోదయంబునందు( దమంబు నశించునట్లు నశించు. కార్యా కార్య విషయంబు నందు సునిక్చిత యయ్యును విక్షబుం డగుదూతకతంబున బుద్ధి శోభిలదు. పండిత మానుల గుదూతలు కార్యంబులం జేటు పరు. ఎవ్వండుబహు ప్ర కౌరంబులం గార్యంబు తెజుంగు విచారించు నతం డర్ధసాధనంబునందు సమం డగు గావున నిప్పుడు 'కారంబు నశింపకుండ నాకు వైక్ట్రబ్యంబు గలుగకుండ సము దలంఘనంబు వ్యర్థంబు గారుండ సితారామల క్రణులకు హాోనిగలుగకుండ నెవ్వధంబుసంగార్యంబు నడుపుదునో యని కొండొకచేపు విచారించి బుద్ధిమంతుం డగుహూనుమంతుం డెట్ట కెలకు రాజస స్టీలు వినకుండ నక్ష్ష్టకర్షుం డగురాముని మెల్లన బ్రశంసించె. 
ఈరీతిగా నికనిబుద్ది, కార్య కరణ పాటనము, జితేం ద్రి యత్యము, సావాసనిర్భీ కత్వములు, ఛై రము, పరాక్రమము, దుర్ధట కార్య సాధకతగము, మొదలగుసద్దు ణములు శ్రీరామాయణనుం దెక్రాడలం గానవచ్చుచున్నవి. ఇతనివివేకము, దూర దృష్ట పరా భక దయసహీ స్థ త మొ దల గు నవివిభ్రీవణశ రణాగతిలోవిఖీ వణునిీవిషయ మయి యూతండు రామునితో, జెప్పినమంచిమవూటలతోం బ్రతీఫలించుచున్నవి. 

కపిపళ ౦0న. 
నో 

ఇట్టి మహనీయ హుగునీవాల్సీకిరా మాయణము సంస్కృతభాషలో వ్రాయ? బడియుండుట చే దానీయర్థ మంతయు సంస్కృృతభాపషు నెటుంగని వారికి, డెలియదని యెంచి భక్తాగగణ్యుండు మహాకొవియు నగుగోవీనాథము వేంకటకవియను నాతడు మూలము ననుసరించి చక్కంగా నాం ధ్రికరించెను. ఇదివజ శే కొంతకాలము శ్రీం 
చట కేవల రామాయణకథా* ప్ర తీపాదకము లగుభాస్మ రరామాయణము రంగ నాథ రామాయణము మొదలగునవి తెలుగున డ్రాయంయబడి యున్నవి గాని యవి యా గోవీనాథము వేంకటకవి యాం ధ్రీ కరించిన రామాయణమువంటివి కావు. వ్రిది మూ అముననుసరించి వ్రాయబడినది, మూ మున కన్య్యూ నాతిరి కముగాం 'దెలులణు వ్రాసెడ నని ప్ర తజ చేసి కని యట్ల నే యూమూ లా గోముగా గుంథమునంతయు నిర్వహించెను. ఈకండు వైదికి బ్రాహ్మణుడు. నెల్లూరివుండలమం దున్న కావలి 



వీ కిక, 102 

తాలూకాలోని లక్ష్మీపుర మనుగ్రామ మోతని నివాసస్థానము. ఇతం డీగృ్యంథమును రచించి దీనిని ద్ర నిద్దినొందించుట యెట్లాకో ? యని తలంచుచుండ నింతలో వేంకటగిరిసంస్థానాధీశ్వేరుం డగు సర్వజ్ఞ కుమారయాచేం దృ మహీ పాలు. డొక్క 
నాడు సభామంటపంబున సుఖాపీనుం జై వివ్వజ్ఞనంసులు పరి వేస్టింపం బురాణేతి 
హాస కావ్యనాటకాలంకాశాది ప్రృవావనాసరసగోన్టి. నుండి యీకవి యాందీ 9కరిం చినరామాయణమును గుణించి పండితులవలన విని తీమయ భి ప్రాయ ప, కారంబున 
గీర్వాణంబున కనుభూపం బె శ్రీకృష్ణాంకితం దై యున్నదని మిగులశ్థాఘీంచి షర మానందభరితుం డై స్వర్ల కటకాంగుళీయకపహోరా గ హోరాదుల నొసంగి యినుప 
గ 9థంబును లోక పా తారంబుగా జగం౦బునందు విస్తరింపం జేసెనని యీూశవియ్ తన రామాయణ ముయొక్క కృ త్యాదియందు వ్రానీయున్నాండు. మజటియునీతండు 
బహ్మాకె వర్తపురాణములోని శ్రీ కృష్ణజన్మ ఖండము నెనిమిదా శ్వాసములుగలపద్య 'కావ్యముగాను రచించెను, శ్రీ భగవద్ల తాళాస్త్రమునుగూడం దెనింగించెను. స్వప్న మందం దనకు సాయోత్క_రి చిన శ్రీకృష్ణ చేను నీ ౦థమునకుంగృతినాయకుని గాం 

సెను, 

ఈకవిగ్రామణి పరమ భాగవతో _త్తముండు. అధిగతపరవమోారుండు. విదిత వేది తవ్యుండు. కావున నిశండు తేన ౫ ౦థమును నరాంకితము జేయక శ్రీకృమ్లునికర్చిం చెను, దృవ్యాభిలావచే మనుమ్యులను దమ్మ ౦థములకుంగ్భతిపతులం గానొనర్చిన కవుల నీతం డిట్లు నిందించియున్నాండు. 
(చ, నృపతుల వేండినకొ గరుణ నిచ్చిన నిత్తురు దంతి సాజిర 

త్నపటధ నా గృహారములు దప్పక యన్నియు నసిరంబు లా 
విపులకృపాపయోధి యదువీరుని చే6ండిన బీతి నిచ్చు ని 
త్యపదము నట్టి వాని. గొనియాడక యన్యుల వేయక చేటికికా,”? 

ఈతడు తెలింగించిన శిశుపాలవధమహాకావ్యము నందలి. 
“తే, శాలివాహనళకమందు కశివసుగగ 

నాష్ట్రసంఖ్యలు గలపార్లి వాబ్దమందు 

చ్రైకటితేంబుగ వేంకటసుకవి చేత 
నీక్ళతి రచింపంజేసె నాలోకవిభుండు.” 

అనుపద్యమువలన శాలివాహనశకము [80% (క్రీస్తు శ, 186.) సంనత్సర మందు మాథు కావ్యమును డెనింగించినట్లు స్పష్ట మగుచున్నది. ఇపుడు కాలివా హనశకవత్సరములు 1289 కావున నీకవి శ్రీస్తుశకై కోనవింశత్యబ్ల శతముయొ క్క 
చరమభాగమం దుండె నని నిశ్చృయముగాం .జెప్పంగలము, 

“నీ, గరకు రామాయణ కాన్య రాజము నాంధ్ర 

కాస్యంబు జేసినఘును£శ వీవు, 
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(హక నర్తపురాణంబులో (6 గప 

జన్మ ఖండంబును జారుఫణీతిం, 

నాం ధృ భౌష రచించినట్టపుణ్యుండవు”: 

అనుమాఘకావ్యపద్య్థమువలన రామాయణమును బ్రవ్గాకైె వరమును మొ 
దట సర్వజ్ఞ కుమారయా చేం ద్రు,నాజ్ఞ చే రచించినట్లును, దరువాత నమ్మహీవల్ల భుని 
'జ్యేష్టపుత్తుం డగుగోపాలకృష్ణ యాచేం దు,నాజ్ల చే మాభఘశకావ్యమును. రచించి లల “© ర్ పై ర్ల 
నట్లును, మాఘకావ్యమున. డెలియంబడుచున్న వి. 

కావ్యసా నూన్యలతుణము:-- 

5 పృభుసమిత కబ్బ ప్రధాన వేదాదిశా స్ట్రేభ్య స్సుహృక్సమ్మితార్య తాత్పర్య నత్సురాణాదితిహా 
నేభ్య శ్చ శబార్హయోా ర్లుణభావేన రసా ంగభూతేవ్యా పార, పృనణకేయా విలక్షణం యత్కాన్యం లో 
కో త్తరవర్థ నానిపుణ్యక వికర్శ కాస్యమ్.” 

“ ప్రభుసమ్మితేములు, కేబ్దప్రధానము లగు వేదములకం పెను సువాళ్సష్మి 
తార్థము గలపురాతేతిహాసాదులకంటునువిలక్షణ మయినది యు, రావణాదులనలెః 
గాక రామాదులవలెం బ్రవర్హింపవలె నని కాంతానమ్మితముగా నుప బేశించు 
నదియు, రసమున కం మైనవ్యంజనావ్యాపారముచే న ప్రృధానముగాం జేయ 
బడిన శచ్దార్థములు గలదియు లోకస్వభావో _త్తీర్షమగువర్శ నాళిల్పమందుం బౌఢుః 
డై నకవియొక్కకర్యయు నగునది కావ్య నునంబడు.” “తడదోపా శర్టాన్టా సగుణా 
వనలంకృతీ పునః కాషషి” (కావ్య ప్ర కాళిక.) *దోషరహీతములు గుణయు క. 
ములు నగుశభ్రార్థములకుం గావ్య మనిజేగు.” ఒకప్పు డలంకారములు లేకున్నను 
"కావ్యమునకు భంగములేదు, ఇట్టికావ్యము లు_త్తమమధ్యమాధమభేదంబులఛే 
వమూండువిధములు, “ఇద ముత్తమ నుతిశయిని వ్యంగ్యే వాచ్య్యా ద్ధని ర్చుభె: 
కధథితమ్” “వాచ్యముకం వ్యంగ్య మతిశయించియుండ నడి యు త్రమకావ్య 
మనంబరంగు. దీనికి “ధ్యీనియని నామాంతరము.” '“అతాదృశిగుణేభూతవ్యంగ్యం 
వ్యంగ్యేతు మధ్యనుమ్” “వ్యంగ్యము వాచ్యముకంయె. నకిశయింపని దై యుండ 
డానికి మధస్టమకావ్యమనివేరు. దీనికి “గుణేభాతవ్యంగ్య్టి మని నామాంతరము” = 
“శబ్దచిత్రం వాచ్యచి క్ర మవ్యీంగ్య మపరంస్ఫృతమ్” ““శబ్బగుణాలంకారయు క్తము | 
నర్థగుణాలంకారయు కము నై యల్చ్బన్యంగో్యోవేత మయి యుండునది యధమ ' 
కావ్యము,” ఈయాం ధ్ర వాలీ కిరామాయణ ము_త్రమకత్యులోనిదిగా గణింపం దగి. 
నది. దీనియందు. బూర్ల ముగా నగ రార్షవ కై ల ర్రునర్హనలతో? గూడినమహాకావ్య 
బతుణము గూడ? గన్పట్టుచున్నది, 

మహాోకావ్యలత్ను ణము: 
“ఆకీర్ష మస్కి 9యావస్త నిర్దేశో వా౭_పి తేన్గుఖమ్, 

ఇతిహాిసక థోద్బ్యూత మితేక ద్వా సద్యాక్ర్రయమ్. 
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చతుర్వర భలే పేతం చతురోదా తనాయకక్, 
నగరార్ష్మ నెల ర్తుచంద్రారో_ దయనర్థ వై 8. 
ఉద్యానసలిల క్రీ డామధుపానరతోత వై 5; 
విప్రులంభఖై ర్వివాయో శ్చ కుమారోదయవర్శ్మ నై 8. 

మంత్తేద్య్యూత పృయాణాబినా యకాభ్యుదయొ రపి, 
అలంకృత మసంత్నీ పం రసభావనిరంతరమ్. 

ఆరంభమం దానీ ర్వాదనమస్టార వస్తుని శశ రూపమగునుంగళా చరణములతోం 
గూడినదియుం బ్రాచీన పురాణేతిహాోసములనుండి తీయంబడినకథగాని లేక సత్పురు 
పచరి త్రమును బ్ర తీపాదించుకథగాని గలదియు, ధర్మార్థ కాయుమోకురూపఫలము 
లతో? గూడినదియు, జతురగుండు, కార్యదశ్వుండు నగునాయకునితోం గూడిన 
దియు6, బట్టణము, సము దము, బుతువులు, చం ద్రోదయనూరోగ్రదయాదులు, 
వనవిహోరము, జలక్రీడ, మధుపానము, వివాహము, సంభోగశ్చంగారము, వి ప్రలం 
భశ్ళంగారము, కుమారోత్స శ్రీ ఆలోచనము, ద్యూతము, ప్రయాణము,యుగ్ధము, 
నాయ కౌభురదయము మొదలగు వా నివర్షనలు గలదియు నె యుండవలయును 

_ _ఈగోవీనాథరామాయణముయొక్క వ్రారంభంబునందు భగవన్నమస్కొార 
రూప మగుమంగళ మాచరింపంబజెను. ఇందు ధ ర్మార్హకానముమోకురూపఫలములు 
పతీపాదింపంబడుచున్నవి. ధీరోదా త్తనాయకుం డగురాముండు దీనికి నాయకుండు. 
దీనిలో బాలకాండమందు నగరవర్శనము, సుందర కాండములో సము ద్రవర్ష నము, 
చంద్రోదయవర్శ నము, కెమ్క0థాకాండములో. దుదను సూరో్యో దయ చంద్రోదయ 
వర్ణనము, అరణ్య కాండములో సీతా రాములవన విహారము, పరస్పరవియోగము, 
బాల కాండనుందు నీతారాములవివాహాము, యుదకాండములో యుగవర నము 

£9 శత్రువభచే నాయకాభ్యుదయము మొదలగునవి సమగముగా నుదాహారింపం 

అధ్టుల్టు: కవిత్వవిమర్శన్నము, చర్రైర్రుం- 
ఈమహాోకవీశ్వరునిక విత మతిసుకుమారసరసవచన గృథితము. రసవంతము, 

పండిత పామరజ నవా దయాకొర్ళ క నుయి శశ ర్థాలంకారోపకోభితం బై యనతి 
కఠిన మై, పాఠకుల కానందసంభాయక్ మయి యున్నది. చదువునపుడు సులభ 
ముగా నర్ధమగుట చే నీకవిపుంగవునికవితము ద్రామోపాకభరితము. “జ్రామాపాక 
స్స కథితో బహిరంతస్సు రద్రసః), “లోపల జైని ప్రకాశించురసము గలది 
ద్రాహొపాక్ వునంబడు ” ఉదా: 

కడ వా. పిన్న టనా౦ంటనుండియును బెక్కునుఖంబుల వకమాన యు 
నన్నియ6 గన్ఫజాట నిటువంటి యవస్థల కోర్వ్యు లేక యా 
పన్నత నొంది యున్నది నృపా'లక! జానకి కంకు భ_క్లిసం 
పన్నతేయుక- కుచిత్వ మసమానసతీత్యము మాకు టెల్పెడికా.? 
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చం. నరనర! సద సాఖ్యము మనంబున సెంచక యావధూథీ చు ర్వ రననవా ససం జనిత బాధ. దలంపక భర్హ్భభ క్రిచే వతుస నరణ్యనీవు క్రిట్రు నచ్చుటం జేసీ యపాంసులాశిదో 
వరమజబ్నో యయ గాద తేన వారికి నిత్య యశంబు గల్లయకా, 

(ఆక. ఈక విశ్వము కై శికీవ్ళ గ్రిహుళము. "అత్యర్థసుకుమా రార్థసం దర్భా కైశిక వక్రం క్ల సంయు కళోమలవర్ల సందర్భ సవాకృత నుగునత్యంతసుకుమా రార్థయు _క్త్ము వై_కికీవృ త్ ఉడా: 
“క తారిమన్య్మోో వేరములు వారిని వరన నా చమత్క్భృకుల్ చాకెవిలాసవై ఖురులుం వారిసమం చితమయా- పనంపదల్ 

పాద విహారణాతురి ము వార్ య పాంగద్సుగం చ ణఖు చిం వార 6౫౦ జూచి మన్య ధశరాక్షు రు, డై పంనుండు వచ్చెరకా * భా అం ౭రికకాక్షు లాం! నసచంపక నాని కభా౪! యేను మో 
చెలవసనమ్సు6 జూచి మేలునడి ,వేకాన నాతి 'నాక్షై భాగ్య ల్ గున రమింప్ట( డు తేమసుఖుంబులు పక్ష టం మాశువుత్రముం దంగు శుభోద నుం చెనంగుం దహ్నుకి కు జీరాయుపన్న త్తుల్.) (బాల. ) ఈ కమి కౌ ద్ర రసవర్ల నములో నచ్చటచ్చట నారభటీవృ త్రిగలపదరిముల( హా దక వాన్ యున్నాడు. “అత్యు కతార్థనం కర్భా నృ ల్తి రారభటీ మతా”, *ప్టక్య వ దక్ష ములతోం గూడినయతున్ల స కొర్గసంవర్భమున కారభాటీ నృ లి యనివేషో 

అ న్ 
గీ 

నా! 
ఉజోా:.__ 

ద్ర కల్పాంత 5 “లసంకర్ష కాన శి ఖామాలికాజాజ్యల్యమాన కగుచుం ళ్ యమకాలోడ గృభాస్క గతిగ్శమకిదికాగణదుర్ని ర్రీక్ష్య మగుచు. గాల జ్ మాతేసంఘాతనిర్షక మహాసర్దూకతులితో నద మగుచుం (మై బలమహేధరోత్చాటనక్షమమహావి: యజం రు మాత్ర ష్టం మగచు జగ్. గుంబదంబున న మంగి యమహా హ్హ, మొ హారలు చాన నహీనరత్న ముచితేకుండలకోటీకకలిత మయిన, జంభనూదనకిప్రునిమ సకము( దుంజై 99 

ఇ క్తు, కుజః ప్రసాద శవ మాధుర్యాది కావ్య గుణము లీకోవికవనమం జె డలం బుమ్మ_లఆముగా? గొనచ్చు చున్నవి. గంథవి సరశ్ళీతిచే నుదావారింప లేవు, రీ ముదా గవత ము నాంధీగకరించిన బమ్మెర "త నామాత్యునికవితిమువలె నీతని 
టో 

మర్ల అర 

కు అనో 

గవితప్రమూ'ను సంస్కృతపదబనసాళ మై మీగులరస౯ంతముగా నున్నది. అవేకనిధము లగుత ల ం"కారములలో నీకవి పోత్రన్వలై నంత్యప్రాసనియమము నీతనిక్సృతులయం 
' చం 

దతఉణడల చెంండుగాం ట్రై యోగించియున్నా (డు. ఈయంత్యే ప్రాసనియమము పోతనా 
భ్ 

మూ భఈద్య్వని క వి *శ్ప్పమం దతిమనోజ్ఞ రీతిగా. ట్ర కాశించినవిధంబున నితరక వులరచన బయుం చెచ్చటును గానము ఆదా :... + 



న్రీ థి న్, 
Ixvii 

“ము, జంజాతొక్షు(డు కౌరి డగ్లౌట నర జడ ఫ్ ఎం మో వాహాసౌధాాగ భృం గారకకి గలహంసావ్ఫత హామహపన పి టి 
లీ 

ఖా కాసారకజొ వేరణ్లా 
వలిసంఛాదితతౌరక్రక్రా దరుఖతౌనర్ద్షానునేలోదయ 
త్భీలపు ప్పాంకురకిో ర కక్రా మణిమయ ప్రాకారక క ద్వారకా, )) ఎకా పగ్గడయు నీనియమముల( 

“క, ధీమంతు అంతం గాంచిర్, 

(భాగ, 1,) 
బ్ర యోగించియున్నా (జు, 

గోమంతము విపినకుసుమకుంచితేళబరీ 
వీముంతేము నిర కకణ, 

యి హొమంతము గ నకమయమహొ మనింతంబు క్రొ.” (హరి. ఊఉ.) ఈయంంకారమును మొనట భాస్కరుండు కని'పెక్టైనని తోచుచున్నది, ఈదొ:___ 

(ద పాటితదుస్ట్ర సక్వఘనవాటక “నిద్ధబలావరుద్ధశ్ళం 
గాబక గృంథిల భ్రుకుటి గాఢాపలాటకి గ్రపూరతౌొర కా 
నాటక నాం ర్ కాంచిపరిణద్ధళన ప పతేత్కి ఏమి చృటా కీటుప' రక్ర్రనీ క్తపటు కేటక 6 చాటకం గాంచి రయ్యుడ౯ా. (భాస్కర బాల) 

లరసవంతముగా, బోవ్.0౦చెను,ఈరా 
ననుకరించి యోూాయ లం కారని కేవ. 

వించెను, ఉదా: 
తుం డై యున్న వానిక్రా సమి త్క_ ర్త దుల్ల భనక్వుకిళ విలసత్సా మా జ్య సింహాననో 

దగ 
థు ని 

దీనినింబోతన యనేకచి త్ర గత్రుం మిగు 
మాయణక ర యగు వేంకటకవియు. కోతన 
మును దన గంథములయందుం బలు చోట్ల న్ధా 

కన్యా ఆర్థం దూలుదు రానుబాణపళతి 

క దుందుఖి దెన వాదిక సమసారాతెసంత”నసం అట 

హా ర్రక్రా భర్థను గాంచె. దార ఫొనశో కాక ల్పితస్యాంత యొ.” (కమ్మ) “ఈ. రాముండు భినువుత్కు_లలలాము (ఢు భూరి భుజాపరా క మో 
దాము (డు కీ రనీయగణభధా కు 6డు ఘోేరబలాధికాసుక్ర 
సోమ విరాము డు గృరఠణసోము (డు వీర్వజతై కొపీంగసు 
త్రాముండు భూరదోర్వి జితీరాము (డు సుమ నిశాచరాధవమూ!)) 

(అక) “లేక్, అట్టి బలశాలి జయశీలి నబ్దమాలి, నమి 
వాలిని నధించె నమహీనరుని గెలు ననుచు దలపోయ్సు టది వెజ్టీతనముగాడె.”' (యుద్ద) 

గ 
థి 

(క "పుణ్యము తిపన్విలోకళ, రణ్యము బహుతరుమ్భ గాభిరాజితరమ్యా రణ్యము ధృ తఫలజలలా, వణ్య క మాభూధరం బవారితశ "ర్యా |: (6 ల్రే_గ్గ్, తివిరి తపసుల కోర్కులు తీర్చ దాత, 

త లేవో వి శేవజితాంక్ల మాలి 

(అయో, ) 
శ్కితపరితాత భాకతీచి త్తే నేత్ర 
దీర్ధాయువొసంగి రథత్నీంచు. గాత “చ! పొల్పష్టగ క కు నంశమునం బుధ బలి పజితౌంళుమాలి ద్రే 

రృలపరిపాలితా గచరపాళిదురంతనితాంతవిద్విష 

త్కు. లననకీలి షా మళతతోయజమాలి య నారతో జిని 
ట్ట ఎలజయశీలి వాలి దివిపద్ద ణసన్నుత శౌర్య శాలి రై,” 

భూతేనిర్హాత్ర కుశలసంధాతే ధాత, ఇెల య 
[౫ (కృ ప్టజన,,1.) ణా 

P| 



కేవ? వీ8 5, 

ఈకవి వ్రాసీనపద్యములయందు. గొంచెము పూర్వక విచ్బాయలు గానవ 
చుచున్నని. 

“చ, అటం జని కాంచె రామవిభుం డం రచుంబిరసౌలభూర్ణరీ 
కుటజతేమాలతౌలనటకుందకురంట క కోవి దారవి 

స్ఫుటక రవీఠరలో ధృతరచూతేమభూక విశాలశింకుపా 

పటలవిరాజితం బయినభాసురదానము భూరదానము కొ.” (అర.) 
“చ, అటం జని కాంచె భూమిసుయల డంబరచుంబిశిరస్పర స్స ర్రీ 

సటలము హుర్షు హు ర్లుకదభంగ తరంగమృ దంగనిస్వన 

స్ఫుటనటనానురూప పపరిఫ్తుల్ల కలా పక లా పీజూలముకా 

గటకచరత్క_ శేణుతరకంపిత సాలము కీత్ర శె భ్రముకా.? (మను. 2.) 
“క, కలకస మై జితేకోకిల,కులరన మై యారనం బకుంఠితగతి వీ 

నులవిం డై యమృతపుస్తో నలపొం డై పురమునిండ నలువుగ మ, సెక. (చాల 
“క, వీనులవిం దై యమృతకపు, సోనలపొం దై యనుందసుమచలద శినీ 

గానము కం చై డై యాస్యన, మానంద బృహ మై మైన నధ్ధిపతి నల్కె_కా,”” (వసు. 2. 14.) 
“సీ చంకుగా నా కనిందితేయజ్ల జ్ఞ ఫలనృద్ధి సఫలంబు మోరాక సంయమోం ద్క ! 

చేండుగా నాకు మానితజన న్మసంసిద్ధి p= మోకరుణచే గాధితనయ ! 
చండుగా నేను భూజేతలలోం జాల మాన్యుండ నైతి నో మానివర్య ! 
'వేడుగా నాకు నగ్నియు సమకూ' సీయాలోకనమునం బద ప్రతేజ ! | 

తే.గీ, బ దట్రైహ్మతుల్యుండ వై ననీపొదరజము, సోక నాయజ్ఞ సద్దన ముసోకభంగి 
గడుల బబిత, మె శేనరాకెం గల ల్మషంబు, అనల "మిక్కిలి ధన్యుండ నెతి నేయ 

(వాం) స, చేండుగా మాకనిందితపర ర్వసామ్మి, సనర్ంచె. నీరాక కువలయేళ! 
"వేండుగా మాతమానిషహంబు లడంచె నీయాలోకమహిమ లో క్షైకమిత్ర,! 
నేండుగా మాకు నన్నియు. నూూన్చె నఖిమతౌర్థములు నీ నీసన్నిధి రాజరాజ! 
వేండుగా మాకు మానితసామనస్యంబు లాసలా నీపొడా పి స్తీ వినుధకేంద్రి! 

తే. గీ. సురభిిచరితుని నిన్ను ని నిచ్చో భజింపం 
శాల గలిగెల గాని సఫలతాకలిత యొ ఇ 
లె మదీయ కాంతారానలత్మ్మీ యింక 
దరమె మానాతఠిచికభాగ్య గరిమ బొగడ.” (ఇను. తి, రల.) 

జ, ఎక్కు. శ నలరు డనం దర లక్షణ పచ్చు న నటంచు జూచు “శే 
యిక్క్ము. ఏం జప్వు కైనను మహేసుకపల్క_ని యాలకించు నే 
దిక్కు, తళుక్కు మన న్న సుదతీమణి' మైజిగిగా6 దలంచు లో 
నక్కా జ మైనమోహమున నారఘునాథుండు (ఫ్రాంకచిక్తుం డై.” (ఆక.) 

te. కరడ జపుడైనం దరగక్షణ ఐకె వై నటంచు లేచు సే 
దిక్కు.న నల్కుు జైన సుదతిమణిమా అని యాలకించు చే 
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చక్కి_€ దళుక్కు_ మన్న నెలజన్యని 'మైసిరి యంచు: జూచు న 

న్లుక్క-! కిరీటిమోహసముదగృత చేవునవచ్చు నయ్యెడకా.” (విజయ. 3. 5.) 

ఇట్టివి మణి కొన్ని యున్నను గృంథవి స్తరభీతిచే నింతటితో విరమించితి. 

ఈగంథమందు ఛందోవ్యాకరణలకుణ విరుద్దము లగుపెక్కు పృ యోగ 
ములు గనంబడుచున్నవి గాని యీముద్రణమునం దవి చాలవజకుముద్ర కొాలయస్థ 
పండితులచే మార్ప(బడినవిగొన నుదాహారింప లేదు. ఇట్టిదోవములు ప్రాచీన కవుల 
గృంథములయందుం గూడ. గానవచ్చుటంబట్టి యోకొవి లాకుణికుండు గాం డని 
మనము చెప్ప లేము, 

ఈరామాయణముయొక్క_ ప్ర త్యా శ్వాసాంతమందును నానావిచిత్రబంధ 
ములతోం గూడిన పద్యముల నతినిపుణముగాన్రానియున్నాండు ఆరణ్య కాండములో 
రాముడు నీతనువెదకునపు డీకవి నానావిధచి త్రృవృ త్తరదనయందు. దన కున్న 
ప్రావీణ్యమునంతయు బ్ర కౌళింప జేసెను, 

భాపాంతరీకరణము, 

భగవద్వాల్మీకిమవార్షి ముఖకములనిరర్లళ వినిస్సృత మకరంద ప్ర వాహాయమా 
నం బె చతుర్వింశతిసవా స క్లో కసంఖ్యా పరిమితం ౨ వీరాజిల్లుమూలరామూ 
యణము నిమ్మహోకవి యొక్కండే స్వస్నసా మాత్మృత శ్రీ కృష్ణవర ప్రసా దాధిగత 
నిరుషమానవిశృ్ళంఖలక వితామహిమంబున సహృదయమవాదయంగనుం బగురచనా 
ఫణితి శోభిల్ల సమగ్రముగా నాంధీ9కరించి శాశ్వతకీ రిం బడసెను. ఇట్టిపని మిగులం 
దుహ్మ్క_రము. ఏలయనంగా:కన్రలకు నొక గ, ంథమును స్వతంత్ర ముగారచించుట 
సుకరము, స్వకృతియందు. దమకవితాపాటవమున కును బాండిత్య పరిమితికినిననురూ 
పము లగువర్ష నంబులను విషయమును నలవరించుకొని దానిని రచింపవచ్చును. 
భా షూంతరీకరణమందో యట్లు సేయ శక్యముగాదు మూల ౫గంథము ననుసరించి 
వ్రాయవలయును. నానావిధ వర్ష నోపకోభితం బై తత్త్వపతిపాదకంచై యతిగంభీ 
రార్థ యుక్తం బై మధుమయఫణితిసమలంకృతం బై యొప్పారు నీరామాయణ 
నునునితిహోసరాజము నన్యూ నాతిరిక్తముగా నాంధీ?కరించుటమిక్కి లిదువ్క.రము. 
అది సరసవచనరచనాధురంధరుం డగు నిట్టిమహోకవికిం గాని తదితరుల కలవిగాదు. 

వాల్మికిరామవమాయణమునకు మత త్రయపూ ర్వాచార్యుల నేకుల నేక వ్యాఖ్యా 
నములను రచించిరి. వానిలోం గతక మ హౌళ్వరతీర్థీయ గోవిందరాజీయ వ్యాఖాన 
నము లెన్నందగినవి, కతకవా్యాఖ్యాన ము త్తరహిందూసాననుం బేకాని మన దేశపు 
వాడుకలో లేదు. మిగిలినమ హేశ్వరతీ స్థియ గోవింద రాజీయ వా్యాఖ్యానములు రెం 
డింటిలో విశిష్టాదై (తుల దగుగోవిందరాజీయ వా్యాఖానము రసవ_త్రరమయినది, 
ఇంతరసవంత మయినవా్యాఖ్యాన మాప్రపంచమం ెచ్చటను గాన మని ప్రతిజ్ఞ 

a o / ఇ బళ ఓ శక చేయవచ్చును. వాల్మీకి రచించినమూల మెట్టివో యీవ్యాఖ్యాన ముట్టిది, పెరియ 



lxx 
వీని కు 

వాచ్చాంబిళ్ల” యనునొకప్రాచీన విశిష్టా దై దెవతాచార్యుండు రామాయణమందలి 
మొదువందలక్లో కముల నెంచి" ద్రావికభావచే నొకరసవంతమయిన వ్యాఖ్యా నమును 
(మ్రైగియన్నాండు. దానికి “త్రనిక్లో క్రి” (అద్వితీయశ్లో కములు) యని చేరు. 

ఈ వేంకటకవి యో వా ఫ్రీ ఆం రామాయణమును దెనింగించుటలో మూడు డొతుల చలంటించియున్నాయ. - ఎట్లు 

“= పూర్వప్రబంధసరణి ననుసరించి కొన్నిచోట్ల యమకానుప్రాసాదిళశ్రా లఎంకారముబతోను, మాసకొ త్ప్రతాతిశ యా క్యా ద్యర్థాలంకారములతోను స్వతం ముగా వర్ణించి యగ్గమును "బెంచి పద్యముల హ్రైసీయున్నాండు. (ఉదా: గోకి. చాల. ₹59,35| ', అయో. 40090; అర. 63 156; కిమ్క్ 0.90; సుంద. 864, 256; యుస్ధ 99.) 

ఈకపి యుద్ధ కాండముకొసను సంధ్యాసమయనర్హ నము చం ద్రోదయ సూర్యోదయ వర్ణనములు మొదలగు వాన్సిన్సి స్వతం త్ర ముగా నతిరనుణీయ మగు కల్పనలతో ప్రా సను, 

2. మణికొన్నిస్థంములయందు మూలన్లోకమునకు సరి మైన తెనుంగర్ధము | ఈా సీయున్నా6డు. ఉదా 

యూ, “నచ తేన వినా నిడ్రాం లభతే పురుషో త్తమ; 

ఒభూన పరమ్మప్రీ త్రో దేవై కిన పితామహః. 
ఇం ఫీఫకరణము , కేం, సాంప్ర రామభద్రు, (డు 

న్ లం 

(బాల. క్ర స) 

ననిమిషులచేతం బంక జాసనుండు నోఆ,"? 

(బాల. 183-436.) 

స్వాహాకారబు టా. కా విద్యా శ వివిధా _సథా.' 
= స్ట ఆంధ్, “క, మునివర! గోరత్నం విది, 

నీ, . ఇ దివ్యశబళ్ నీదగణు న్లీక్ష ౫ (వాల. 1005, 10060) మనా. “నాన్ఫ గ్వేదవినీతస్య నయ జర్వేద 

(బాల. 58. 9-14.) 
* ఓ 

ఉచ కు 
EE.) 

“os 

సిద్ద్యంతి హీ కథం తేస్య కార్వాణాం గతమో2న; 
అంధ, నత్త. గీ, జననరకుమార! బు బుగ్యజుస్సామవేద 

సె. అచట 

ఫ్ (కిష్కిం. 2. 25.34.) 

జరి నట్రివానికార్యగతు లెవ్విధంబున నిద్ధించు.” 

(కిష్కి_ల. 150. 1రశ.) వరా, “ర జ్ఞో గురుభి రాంతః కృత 
ae 44 ఈ 



వీ శి క్, lxxi 

మన్య లే ప్ యథా2_ 2_త్తానం త్రభా ఖాతం స్తు రాఖభుపః (అయో, 8, 14.19.) 
ఆంధీ. “మ, గురుదాంతుండు కృతజ్ఞాం జఉార్తిహరు 06 66 

చ, 46 .+* మనమున నింతేనట్టు పలుమా అదం గుంద౦౮గ చేల దీనత౯.)) 

(అయో, 197202, ) 

మూ 4౯ ఆత్యంత సుఖసంస్ఫ ద్ద స్సుకునూర స్పుఖోచితః. 

టి థి కళళ శంతి «a౪ జ 

తామే వేశ్యూకునాథస్య భరత స్య కథాం కురు. (ఆక 16. :9-37.) 

ఆంధీ, (క్ల, అతిసుఖ సంపృగ్ధు డు 6 4 అం 

శా, wee 44 కారామామణి దౌప్ప్య మెన్నల దగ దోయస్లై సనంశో త్తిమా!?)' 

వమా, 66 క్రూ ఖై అ ఫ్ర ప శీ ర్భువి హఘందర సె ౦ త యా కు గ్ర రి St) చ సె ఇగ Rh 

3 ఇవి ళి వ 9s శి శి క 

] షో జ్ y చ తాం వ్ జ 99 ఖ్ రాజ్యం సమాసాద్య యథా నరేంద్ర, స్పథా శోక శ్ విఠర జచంద్భ్కః.” (సుంద. ఈ 3_7) 
ఆంధీ. “తే. గీ. అవనిలో మందరా ది స యెనఒత్నీ . 0 ఒఅ థి ౬ —_ 

(ol 
క్ట సా న వం +09 +4 మనోజ్ఞ పూజ్య wy 

జ్ 0 రద కారా 13 అలి సస జ్యము నొందిన నృపతిభంగిం జం వుం డలవెక్. (సుంద. 156-191.) 
మూ, తే స్యా భిచం కృమ్యు రథం సచక్రైం సాక్వఢ్యజచ్చు త్రమహాసతౌకమ్ 

వారీ న్విశల్యా౯ సహ లత్ముణోన చకార రామః పరమాహ వాసం) (యుద్ధ .59. 136-145) 

ఆంధ్), “చ, అనుపమఘాేర కారుక గుణార్భటు లంబకవిథి నిండ . ఎం 
$8 చ శ ఈ శశి క శవ “40 

G. ఉక 348 విశల్యులంగా నొనరించె నందలుక్.' (యుద. 

యి 
8. తానును విశిప్లాదె ఏత మతనసిదాంతనిపాతుయడె వెడాంతభఘీటములయం ఓ) చ్లా య్ బ్ Caen ల్ 

దును, బహుసబలంబులయందును గోవింద రాజీయవ్యాఖాస నము ననుసరించి యే 
సుమారు గ్రంథమునంతీయుం దెనింగించెను. ఈరీతియె గ ౦థమందంతటను బహాు 

లో 

శ ముగా గానవచ్చుచున్నది. ఉదా: 

“ప్రా ప్లే యూవోచ్చి్వయే తసి ౯ పై బీలొవ్షిః ఖదినా సథా 

తొవంతో బిల్వసహి తా; బర్మి నళ్చ తణ్గాషశే; 

శేపాతవమయ సే (కో చేవ దారుమయ నా 
M$ Or ఆని 

న విహితా తత హు స్తపర్మి గ ప ద్వా "వేన విహిత త బాహుక్య స్ట రి గృహా 

rf వ 5 చై అ వో Ca కారకిత్రా స్సర్వ ఎ వశే శె సండ్ల ర్యాజ్ఞక్ విడైః 

కోథా ర్థం తస్య యజ్ఞ స్య కాంచనాలంకృతా భనన్ ”? 

గోవిందరాణీ యన్యాఖ్యానము. 
c= క ర SS a అష గదా జా పం రంగ. ఇ ్ని 

“రాజ్ఞుదాల 'శ్లైప్లాతేకః అయ మృత్ర, విన్యాస కమం రాజ్ఞాదాలో 2 గృ ప్థః;అగ్భి కబేన అగ్ని 
( + పథ్ రొహ: తన త్ర "వేద 3 

ఫ్ర న వేది రుచ్య తే. సో౭ఒగ్భ్విష్టః ప్రైధమయు స; తస్య ద కీణో _త్తరపార్శ ప్రయో సేవడారుయూ పా; 
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తేపషూం కృేయాణాం దకీణత సయో బెలాం ఉ తరత స్తయః. తేహింనవానాం దశ్నీణత సయః 
జో అలో ఇ Y of 9 

ఖాదిరా ఉ తరత _సయః పందదళానాం దకీణత _సయః పాలాశా ఉ తరత _ సయః, 

ఆంధ్). న “ఇ ట్లభినవవిభవశేషంబున నయ్యాగంబు ఇెల్లుచుండ ... ఎ :09 
నంతియదూరంబున నాటు పాలాశళయూపంబులు ౫ "సేళ్చలేచి” (బాల. 385 

“హాంతౌ౭ధ్వర్యు _సథోద్రాతా హా స్తేన సమయోజయక్షా 
మహి పా పరిన్ఫత్ర్యాచ వావాతొం చ తథా పరాక్.” (బాల. 14-82.) 

é న వ జ రి వ్ర Ol న్ వో 

“వ్యా. ఏతే బృ హోదయ కృత్వొారః, స) ధాన రి గో మబాపృపరిన్ఫ త్తిభ్యాం సహూనావా 

తౌ మప ల్రీ బ్ జాం శ po వ జో . బ్ మపరాం పాలాకలిం చ రొద దక్షీఇ స్తం పరెగ్భహ్య్య హా పెన సమయాజయక్; రమణపవ దస 
|| నాగ్భహ్హా న్ని త్యర్థః. “మహి హ్రీం హాకా దదాతి వావాతౌొం హో ్చ్రే, పరివృ త్తి ముద్దా తే)పాలా 

కలీ మభధ్వర్యస ఇతి.) 

ఆంఫి “వ తత్కా లదత్నిణార్థంబు దళరథునినలన ... ,, వారల గుమ్తజ నతని కొసంగిరి.” 

(బాల, 838.) 
““గచ్చుతొ మాతులకులం భరతేన తదా2.. నసుః 
కత్రుఘో నిత్యళకుఘార్నే నీత; ప్రీతి పురస్కృృ తః (ఆయో. 1-10) 

“వ్యా. మాతులకులం మూతులగ్భ హమ్, త దాపితృ ట్రా త్ర కుజ్ఞానంతరం, అనఘఃసోదరోలక్షణో 
బలనంతం రామ మాశ్సితః, మయా2_ప్సి మహ ద్యాళ్యయ। కర్తవ్య ఇ త్యేనంవిభకలు నబుద్ధిరహీ తే ఇత్యర్థః నిత్యశతుభ్నుః - నిత్వళ్శత్కః కామాదయః తాకా హంకీతి, తథా. నీత; మాతులగ్భవా వా సజనితసాఖ్యాదిక మనేన వినా ఆసత్కల్ప మితి ధియా2.2_నీత ఇతిభాన్య్మ; ప్రీతిపురస్కృతః- మై ల్వఛరత విషయ న్నే హీన పురస్కృృతః చే రిత ఇత్యర్థః.” 

ఆందడ్లీ9, కవ. పిఠ్సే భార కేనుజ్ఞానంతేరంబున “=... యుతనివెంటం జనియె.” (ఆయా. 2) 
“(నిత స్ఫుఖుతేకం రామే సత్యము స్పృతి రాజని 
అల మన్య ఫ్ ఛు శేన పరమా కలం చ నః అలాటి 

యణా పశ్యామ నిర్యాంతం రామం రాజ్యే యతిస్టితమ్ 
i న హాంచి దృవిష్యతి. 

యథా2_ ఫిషేక్రైో రామస్య రాజ్యే నామికి తేజసః ” (అయో, 1) 

ల కా 

తతో హీ నః ప్రీయతరం నాన్య తి 

“వ్యా. రామే రాజనిసతి తతో2_పి సుఖతరం నతక్స్య్టమః; అల మితి. రామ రాజ్యే వతి య gl an 
టో 

శ 
ప్టికం ఆభిషి కం రాజము న్రే నిర్యాంతం, అద్య పశ్యామయథా సామోాత్సు..రో యది-- ఏతత్పుఖలా ల వ వు mE జాన 

జో నాగ జ జ 

భో యాద్సితడా భు కేన ఐహీకవిషయేణ దజ్ఞన్య సు ఖేన చ కథా పరమాన్థెః పరమెః గ్రేస్వెః అరేః 
జ్ క్ ౨% 
త్యత ఆవా;.ఠత బ్రతి. టా ఖల 3 అమిత తేజసః రామస్య రాజ్య ప్రా పిహేతునా అభిషేక యథా అభిషేక ఇతి యత్, తతః అభి జ” 

జర 
శ ఖో 

బక్ జన్యభూమానంద బృహ్మసాక్షాతా రజన్యసుఖాళ్ 1 ప్రీయతేరం క్రేమాతిశయాస్పదం, అన్య 

స్వరాదిఖిః తజ్జన్య సుకైై క్న్చే_ నః అస్తాకం, అలం. మాసు; కథ మేవ మి 

త్యి_ంచి న్నృభవనిష్య తి,” 

నూ. “నహీ త్స్తా నృనః కళ్ళి చృముషీ వా నరో తేమాత్, 
నర శృక్నోో త్యపా క్రమ మతికాంతే2 పి రాష్టువే, 



వీఠ క, . Ixxiii 

యశ్చ రామం న పశ్మ్యే తు యంచ రామో న పశ్యత్రి, 
జ జ్ చే వే 9 నిందిత్ స్స ననే ల్లోేకే స్వాత్తా2. ప్యేనం విగర్హతే. 

“వ్యా, రాఘమే, ఆతి క్రాం లే2_పి దృష్ట్రపథకతీ తే౭_ పీ, సకలజనమనోనయ నసం మోహనా కా 
రానుఫఏజని పెన వాసనాబలేన ఫురతిః పరిదృళ్య మానఇన స్థితాత్ తస్తా న్నరో త్తమాఠ్ ; మనశ్చీతు 
షీవా అవా కృష్టుం నిన రయితుం కశ్చి దపినరఃపుమాకా న శక్రో తి; నరాల స్వేపం; నార్య ౩ కిము 
తేతి భానః. యశ్చేతి. స్వాత్యా౭_ప్యేనం విగ క్రతే రామేణ సకృద ప్యదృష్ట్రంతస్య సాన్నిధ్యాసాన్ని . న్ జ గ గ కవరు " : పి & వ 
ఢ్యయో శ్పతుక నోభ్యా మపళ్యంతేం చ లోకా ఏన న కేనలం విగర్లంతే; అపి తు స్వాతా౭ఒవి 
స ష్ 9, జ ళ్ 99 స్వయ నుపి దుర్భాగ్యం మాం ధి గీతి విగర్హంత ఇత్యర్థః. 

ఆంగ్ల, “స, మన కిప్పుడు భోజనం చేల)... తన్ను: దాన గధేంచుకొనును.” (అయో. 
“కిం త్వా మన్యత వై దేహః లతా మే మిథిలాధిపః, 
రామ! జామాతఫం ప్రూవ్య _స్ట్రియం పురుషవి గృహమ్ * (అయో, 30. ౩.) 

“వ్యా. మాం త్యక్త్వా వనం గతం తౌ్యం, యది మే పితా ఛశుణుయాత్ తదా త్వాం 
సై గిన కాచి త్చురుష వేషం ధృత్వా మత్క్నన్యా ముపయే మే ఇతి మన్యేత. య ద్యా, శ్వారావు! 
త్వాం పురుషవి గృహం ఆకారమో ల్రేణ పరుషం _స్టే)యమేవ వినంపం జూమాతీరం ప్రావ్య క్ మమ 
న్యతే తత్త్వం నజ్ఞాతవా నిత్యర్థః, యద్వా వైదేహో మే పితా, తార జామాతరం ప్రాష్య లోతే 
త్వద్వ్య్యతిరి క్షం పురుషవ్షి గృహం పురు సాక్ళతిం సర్వ మపి స్త్రియ మమన్య తికిం కినుర్గ మమన్య తే, 
యద్వా రామజ, అమాతరం, ప్రావ్య, స్త్రియం, పురుష, విగ్కహం, ఇతిఛేదః. హేరామజరమ 
యితుం జాత అనతిర్హ హీస్ట్రర్తవ! (క్రీ డార్థమనతీర్ణ పరమపురుష! అమాతీరం ప్రియం మాతృన్యతిరికాం 
సవత్సీ భూతరం కెశేయీం స్రాష్య ఉద్దిళ్యవై దేహో మే పీతా విగ్కహం కలహం అమన్యతేకిం నామ 
న్య వైన కైకేయ్యా సహ ఏతాదృళకలవా ఆయాన్య తీతి నజ్ఞూతవా నిత్యర్థః. య ద్వా--రామజామా 
తరం ఇ త్యేకం పదం, పురుషవిగృవాం. రామజామాతరం ఆనందరూపజా మాతరం త్వాం ప్రాప్య 
వె దేసో మే పీతా, వ్ర్ర్వీయం స్వ సియం, స్టేేయ మి త్యుపలక్షణం; పు్కేమి కేకళ త్రాదిక 
మాముసీ కం చ సత్య మమన్యకకిం? కింతు సర్వం తుచ్చమితి జ్ఞాత్వా పరమానందహ్రూాక్లో2౭_ భవత్.) 
అద్దీ. గచ. విను మిథిలాధినాభుం డతివి కుశకీ క్రి విదేహు6 డైనమ ,., ... 

1 ముగ దలంపుచు నానందవూగ్లు 6 డయ్యు, (అయో.685-660.) 
“ఆహం జ్ఞాత్వా నరవ్య్యాఘ))! సర్తమాన మచూరత్క, 
(బైహలోకం న గబ్బామి త్వా మద్భ హ్ల్వా ప్రేయాతిథిమ్. 

తర్చియా2_హం పురుష వ్యాఘం)! ధారి కేణ మహాత నా, 
సమాగమ్య గమిష్యామి శత్రీడినం బేననేవితమ్.” (ఆక. 5 

“వ్యా. హేనరవ్యాఖుి) పురుషో త్తమ! అదూరతో సర్భ మానం బహు కాలం మనసా ధ్యాతం 
అధు నామము ఫాగ్యనశేన బ్రా -హీా ౭_హ్యదూశే స ర్రమానం (వీయాతిథిం త్వామద్భ హా బ్రహ్మలోకం 
నగచ్బామి.” 

త్వయేతి హీదేప! ధారి కేణ భ కృసంరక్షణరూపధర శీలేన కుతః మవోత నా నువోకొజగదా 
గార8 ఆక మూర్తిః యస్య త్వయా పభమప్రురుషేణ సమాగ న్యు త్రిదినం గమిష్యామి నిత్య నిరతిశయ 



| 
వీథి క, 

నిర్శలానందస్వయాపస్య భ క్త ఒనపారిజాతస్య తీవ దర్శనానందం విహాయ మమ బ్ర భో కన్య మ స్త్రి) 

ఆంధ్ఫీ. “వ, చిరకాలంబు మనోమార్షంబున వెదకంబడి 

పహూలోకేన కిమపి 
— 

(ఆర. 75.) 
0 ఆ బృహ్మలోకంబునకుం జనియెద.' 

“వె ఖానసా వాలఖిల్యా స్పృంప్కృకషూ?ా మరీచిపాః, 
అక్షకుట్టూశ్చ బహవః పత్రాహారా ళ్ళ ధార్షికాః. 
దంతోలూఖలిన శేన తశ వోనజ్ఞకాః పశే, 

జ్ 

4 
రి 

గాత్ర య్యా ఆశయ్యా శ్చ రే జై వాభ్రావకాళ కా) (కిష్కి_0, 6.) “ay, (బహణో నఖజాతౌ వై ఖానసాః, శేశజాతా వాలఖిల్యాః, సంప, కైళాస్తుభగపతః (గ్రైపాదప్రుకాళనజాకా మహర్ష యః యద్వా ద్ర క్యహంజీఐన సాఫ నంసంపాద్య సర్వం తద్వినియుజ్య వర్తంతేయే తే సం పృకూళాః మరీచిపా శ్చర ది'కాపాయినః అళ్ళకుట్లా స్తు భకుణార్లం రయం గ్యాదీ నళ న్యేవకుట్టయం త్రీత్రి కభ్యా తత్రాహారా; జీర్ణ పక్షాళ నా; య్ (వీహ్యాదీ౯ా దంతెః ఖండ యిత్యా భక్షయంతి తే దంతోలూఖలిన;, ఉఊన్మజ్ఞకా నామ కంఠదస్న జలే స్టీత్వా తపః కురగంకేః, గాకికయ్యా స్తు కేవలం స్థలే గాత్రై శేన యే శేరతే తథా యే కచాచి దపి న శేరలేతే ఆశంయ్యాః, అభ్రావకాశకాః రమే వాతౌతపవ శేషు అభ్ర్రైవకాశే అసంవృతటేశే త 
ఆకాశ ఏన వాయుధాకణబలేన య్ నిలీయంతే శే తథా!” 
ఆంధీ) “ఐఏ. మతీయు భగవత్పాద ప్ర మొళనజాతమహర్షులును 
యా కాళ నిలయులును 

పశ్చరంతి తవా, ఆకాళనిలయాః 

4. గగనంబునందు విలీను ఒగునట్టి 

(శిష్కి ౦.) సుందర కాండములో హానుముంతుండు సీతతో జెప్పిన “త్రి స్థిర (స్రీ ప్రలంబ ER త్రీసను శ్రమ చోన్నతు. అను నీమొదలగు రాముని సాము డి కలత ణము wy జాలీ లను చెలుపువి శేషముల కన్నింటికి నీక్షవి వ్యాఖ్యానాక్థము ననుసరించి పద్యములం గూర్చెను, 
(సుందర. 710-796.) “మా, రానణో నామ దుర్వ తో రాక్షసో రాత నేళ రః, 

తేస్యాహ మనువో భ్రాతా విభీషణ ఇతి కుతః? విఫీషణళరణా గవి (యుద్ధ. 17 స) “వ్యా. రావయ తీతి రానణః ఇతి వ్యుత్పత్య్యా నామ్నైన లోకకంటకత్వంద్యోత్య తే దుర్వ్భు క్ర ఇ త్య నేన కృ త్యాకరణాకృ శ్య కరణ రూపదోషత్వ ముచ్యతే. రాక్షస ఇ త్య నేన జాత్యా కార్య ము చ్య కే రాకు నేళ్వుర ఇ త్య నేన ృత్య సంబంధ ప్ర యు క్రదోపత్వ ముచ్యతే తస్యాహ మనుజో థా తే త్య చేన స్వస్య రవణ సంబంధ నిబంధనదోసవ త్ర ( ముక్తం భనతి అనేన: ““ఉఊపార నై వ సిద్ధ ఖ్ట్ంకి హ్య పాయా వివిధా నవా ఇకి యా గర్వహోని స్త రం కార్చణ్య ముచ్యతి' ఇత్స్యు క్ష గర్వ హానిలకుణం కార్చణ్యరూపమంగం (మదర్శితమ్.?? 
ఈయూ సో2_ వాం పరుషితే నేన డాభవ చ్వాఐమానితః, oe | 

త్య కూ పుత్రైంక్న్చ చెరాంళ్చ రాభవతఆి కరణం గత.” 
“వ్యా. దాస చ్చావమానితః, ఆ నేన ఈశ్వరస్య నిక్హ్మే తుకకరుణాషరిపాకభూ తే నెవ రానణావ మూనేన ర గా ంేర వై ముఖ్యం జాతం, తత్ర శ “రమపుడుహెస్థయాపరామప్రా క్యర్థం రామ మేవ శరణ మపగ జస త్యాహ; --త్య కరి. త్య క్యా పృుత్కాంళ్న దోరాం శే త్త నేన వ్రాతిహాల్య 

(యుద్ధ. స, 170) 
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వక్లనతాప మంగ (పదర్శితమ్. రాఘనసంశరణం గత ఇ త్య నేన ఆత్మే నితేపరూప మంగర్మ పృదర్శితమ్. 

“మూ, సర్వలోకళరణ్యా య రాఘు వాయ మహాత్మ నే, 
నివేదయత మాం తపం విఫీషణ ముపస్టీతక్షు.” (యుద్ద. స 17) 

“వ్యా. సర్వలోక ళఠరణ్యాయ అధికారి భేదమంత శేణ సురనరవానరతిర్య శ్లాపరాంతా నాం సర్వేహెం సమాళ్శయణీ యాయ రాఘవాయ, “ఆ న్యే2_పి సం త్యేఐ న్భపాః వృథివ్యాం మాంధాతు శేతే తనయాః చునూతౌః, కిం త్వర్డినా మర్ధిరే దాన దీకూకృ త వృతళ్లాఘ్యు మిదం కులం తత్ ”ఇత్యా దివచ నైః వ్ర/నిద్ధవై భవే రఘునంశే అనితీరాయ, అనే నార్థినాం ప్రాక్థనావై ఫల్యం నా స్తీతి ద్యోతి తమ్. మహాత్రచే పరమాత చే మాం రామ మేన సర్వ విభబంధు తే నా, క్రితేం వప, మి త్య నేన శ్రీతల సుకభిసలిలం పద్రాకరం దృస్ట్రనతేః త్భషిత స్వేన విలంబాసహత్వం దో్యోత్య లే.ని వేదయిత విజాసయతే “వాచా ధర్మమవాప్న” హీత్రి న్యాయేన ఆక్టే కేన భసతౌం మహా నుభ కార స్పేత్స్యతీతిభావః. సర్వ లోకళరణ్య్యా యేత్య నేన క్లోళేన “ అప్రార్థతో నగోషాయే దితి తేత్చ్యర్ధ నామతిః, గోపాయితో భన త్యేవం గో ప్రత్య వరణం సత మిత్యు కక్ గో పృత్వవరణరాప మంగం పృదర్శితమ్, ఉపస్థ తం సమీష ప్రాప్య స్థితిం అనేన “రతీవ్య త్యనుకూలం న ఇ ల్యేవం సుదృథా మళిః, స విళ్వాసో ఛవేచ్చా తృసర్వదుష్కృతి నాళని' ఇ త్యు క్షం విశ్వాసయాప మంగం ఈుదర్శితేమ్, “నను ఇమ్యోకు నంళస్య రాజ్ఞో రానుభ ద స్య సర్వలోకళరణ్యత్వం పరత్వొంచ విఖీషణేన కథ ము కృమితిచేళ్ ఉచ్య త్తే, —-పకఠమాపద్దత స్యాపి ధర్మే మమ మతి ర్భవేత్, యాయా మే జాయతే బుద్ధి శ్యేషమ యే 
పాశ, మేషు చుసా సా భవతు ఢర్తిస్థా కేం తం భర్శం చ పాఖమే”) దితి ప్రార్థి తేన బహ్ణా “ధరి స్టత్వం తవా వత్స!తథా వై రద్భవిష్యతిత్రి దత్తవరత్వేన రామం సకలజగ దృ మణార్థ మిమ్య్యూకు 
పంశేఅవతీర్షం పరమధర్శరూపం పరమప్టదుషం నారాయణం క్షాత్వాతథో క్ష వాని తిసర్వంసమంజసమ్ , 

అంధ, (ఏ చ్చే నిట్లు వానిచేతం బరుషితుండను, దాసుని యట్లు యనమానితుండనై ee ee 
“00 °. భగవచ్చాస్రో కవడిరధళరణాగతిలక్షణంబు లేర్నడం బలిశిన 

(యుద్ధ-_825,) 
ఇ ట్లీకవి య నేకస్థలములయందు వ్యాఖ్యానము ననుసరించి వ్యాఖ్యాన పద ములను సంగ్రహించి భాపాంతరీకరణము చేసియున్నాండు. తెనింగించిన గ్రంథ మంతయు విశిష్టాదై ఏతనుతానుసారముగా నున్నదిగాని యచై ఏతీ తెనింగించినదని యెచ్చటను నదై పతీసిద్ధాంత లేశమయినను గాన రాదు, 

సంస్కృతీ రామాయ ణాం ధ్రి కృతరామాయణ ములలో నున కథావై వ మ్యుము, దశరథుండు పట్టాభి పే.కమునుగూర్చి రామునితో. జెప్పుమాట__.. 
“విప్రోషిత్ర శ్చ భరతో యాన చేప ప్రురాదితేః, , 
తాఐదే వాభిషేక స్తే ప్రై ప్పకామా నతో మును”? (ఆమో, 4 సృ 
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ఈశ్లోకమునకు._ 
““కేకయరాజూయ రాజ్య శుల్కం దత్వా కైకయీనివాహం కృతవాకా 

అని గోవిందరాజీ కు వ్యాఖ్యానావతారిక, 
“అయం సృత్తాంత సృమా _త్తేరళతత మేసర్లే1 

“పరా థ్రాతేః పీతా న స్పృభూళీరం తే సముద్వహన్ , 

మాతౌమనే 1 సమా శామ్ డ్రాజ్య శుల్క. మను తీవుమ్ * ఇతిస్పష్టిభవిష్య తి” 

అనివాస్ట్రఖాస్టనము. ఇందు కీకవి యాంధీ 9కరణములో “దశ రథుండు తొల్లి 
"కేకయ రాజునకు రాజ్యం జుంంకువసేసి కై కేయిని బెండ్లియెనవాండు గావునందదర్ట్ పై 
తాంతంబు మనంబున నిడికొాాని వెండియు | నిట్లనియె.” అని వాఖాస్టనార్థమునే స సండ్ల 
హీంచి వా సెను. 

యుదకాండములో ఆతావణుడు దనకు హీతము బోధించిన విధీహణుని బాద 
ముతో? దన్నో యాసనమునూండి దిగువకు. ద్రోచి ఖడ్గముతో నాతనితిరస్సు. కప! 

చ యుట కుద్భ్య కు కుడు కాంగా బవాస్తుం వెస్పప 5 రావణుని నివారెంచె ననియూ, 

సంత విభీషణుఃడు తేల్లీరెయి క్ష కుం బోయి యన్నవలనం+ దనకు. గలిగినపరాభవము 
నామతోం జెప్పి యెడం గా నామె సర్వలోకశర ణుష్టం డగుక్రీ 'రావముచం దునివాదా 

రవిందముల నాశ్రృయించు ముని హితోపదేశము జేసిన ట్లాం రథ్రి కరణ ములో నీవెం 
కటకవి వ్రాసీయుస్నా(డు. టి నికాకరము గొన రాదు. ఏబదియేండ్ల శ్రీిండట ననగా 
శీ: శ. !864 సం, లోంబు డూ ణము హా హయ గ్రీనళా వ్రీగారు ఇన్నపురిలో నచ్చ త్తిం 
చినమూల రామాయణము ందూం గాని , తరువాతే వా్యాఖ్యానములతోే ముజికాంద ఆఎ 

ముద్రించిన రామాయణనో తములలోంగాని యీవ్ఫత్తాంతము గానరాదు. ఇయు 

యుద్ష'కాండములో రావణం క రకమ గొట్టంబడీ మూర్చృనొందినలక్షైణునిం బున నరు 
వితునీం జేయుటకు ద్రోణా తె నుండి దిన్య్యాషధంబుల. "దేబోయిన వానుమంతుని 

మూర్ష్లనుందుం గాల చేమి చషునుకాక్షనుం డాశ్రవుమును గల్పించుకాని యుండుట, 

హనుమంతు. డాయాశ్ర, ము మునకుంబోయి పిపోనా శాంతికి జల నుడుగుట్క, ఆరాతు 

సుండు మొసలితోం గూడి న నరస్సును గనంబజు చుట,వానుముంతుండు మొసలిని 
జంపంగా నది ధానమాకొని యనుసప్పరస్ప గీదాపమును ధరించుట, వానువముం 

తుండు శాలచనేమిని జంపుళు మొదవలగుకధథలను వ్రాసియున్నాండు. ఈక ఢాబా ర 

మిప్పుడు న్న యె రామాయ ౯౩ ప్రతులలోను గానరాదు. ఇదియంతయు. బ్ర ప 

మని యచ్చు.ప్రతులలోనుం డి తిసివేయయంుడినది. ఈకవి యతిప్రాచీనమగు తోళపత్ర త 
రామాయణకోశమును జూ--చి యాం థ్రీకరించె నని యూహి రపవలసి యున్నది. 

శ్రీ లామాద్యవతా రఖట్టమందు వాలీ,కిచెవ్పిన తిథులు వారము వీకవి చెప్తా 

యున్నాండు. కివి యెచ్చలు నుండి గ X హించినవో తెలియరాదు. 
“ఆ. మేటిగం బె శ్ కుద్ద నబమోబుగ! వ్య పునర్వసూ డుక 

ద్కాాటక కలగ మయము ఇపదురాడాలు నొళ్శ_ట6 గూడి పరం న | 
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య్యాట ముతో కుభ గృహము లైశు సముచ్చగతిం జరింప నా 
ey ఖేటవిభుండు మంటి నడు, కైన సముజ్ఞ్వలు6 డై వెలుంగలకా లి (బాల. 

ఉంతకంకుం. గఛా భాగములో మట్ యెచ్చటను మూలనునుండి భేదము 
గానరాదు. 

శ్రీ రామాయణములో. నొన్నియంశము లాపాతముగాంజూచినవోం గొంత 
సందిగముగా, గానవచ్చుచున్నవి.వాని నన్ని టిని. దిలకగోవిం దరాజీయ వ్యాఖ్యాన 
ములు సమున్వయింపం జేసినవి. 

1. పాయసవిభా గము. 

“కాసల్యాయై నరపతిః పాయసార్టం దడా కదా, 

అర్థాదద్ధం దడా బాపి సుమి త్రాయొ నరాధిపః. 

శొకెయ్యె చావకళిపార్లం దదౌ పుత్రాకకారణాత్, 
ద దయ ఈుధి “ధి 

చుదదౌ చావఐశి ప్రై్భం పాయస స్యామృతోపమమ్ 

అనుచింత్య సుమిత్రాయై పున శేఐ మహీపతిః, 
ఏనం తాసాం దబా రాజా భార్యాణాం పొయసం పృథక్ ” ' (బాల. 16-స్ర) 

దశేరథు(డు ప్రాఢణాపత్య పురుషు డిచ్చిన పాయసము నంతయును రెండుసమౌా 
నభాగములం జేసి వానిలో నొకభాగమును జ్యేష్ట మహీవీ. యగుకౌసల్య కొసం 
గను. తక్కినభాగమును దిరుగ రెండుసమాంశములుగా విభజించి యొక భాగమును 
సుమిత్ర కిచ్చెను. రెండనభాగమునుదిరుగ రెండువంతులు చేసియొకవంతుకై కేయి 
కిచ్చి మిగిలినవంతు తిరుగ సుమి త్రకిచ్చెను. కౌసల్య సర్వ జ్యేష్టురా లగుటచేం బాయ 
సములో సగముభాగ మామె కిచ్చెను. కై కేయ వ్రేవాస్పదు రాలయ్యును డదచే 
మచే సుమిత్ర జ్యే్టురాలు పట్టనుహివీ క్రమములో మధ్యమురాలు నగుటశే 
జ్యేస్టాకనిష్టావై వమ్యు ముండనలయునని యెం చి దశరథుండు పొయసమును కెండన 
మాబుకూడ సుమిత్ర, కిచ్చెను. దళతరథుండు కౌసల్యాసుమిత్రావై కేయీోలకు'బొయ 
సము బంచి యిచ్చినరీతి యిది. భార్త పాయసము నీట్లు వీషవముముగా. బంచియిచ్చి 
నను, వారు మువ్వురు *సమ్మానం మేనిరే సర్వాః ప్రవార్షోదిత చేతసః” అని వార్ష 
నిర్భర లయి దీని నొక పెద్దసన్గానముగా. దలంచిరి. ఇందువలన. బుత్రులుగాడ నేతా 
దృశపాయసవిభా గానుగుణముగా జనించిరి. ఎట్టన: 

“కాసల్యా్యా 2. జనయ దానం దిన్యలమణలవ్షీతమ్, UW 
విష్ణో రర్ధం మహాభాగం పుత్ర మిమ్య్వూకునందనమ్ .”” (బాల.) 

పాయసారభతణముచే రాముండు విమ్ణువ్రయొక్కయిన్ధాంశ మని తేలినది, 

“భరతో నాను వై కేయ్యాం జక సత్వ్యేపర్మాక్కమః, 

సామా వ్విష్టో క్చతుర్భాగః సరై ౪ స్పమువితో గుఖై 8) (బాల) 



xviii వీ; క, 

అనుళ్లో కమును బట్టిమాడంగా భరతుం డష్టమాంశ భోగి _గావలసియుండ విష్ణు వుయొక్క_చతుర్భా* మని చెప్పుట విరోధముగా నున్నది. మైన్ల్ కమువలన భర తుండు చతుగ్ధాంశభా కని ఇప్పిన-చో నట్లు కాదు. ఎట్లన “సా మోౌద్విష్టో శృతు 'ర్భ్భాగఃగఅనుటచే రాముండు పష్ణువుయొక్క యన్ధాంశ మని లోగడ, జెప్పియుండు టవే భారతుండు రామునియొక్క_ చతురాంశ నునంగా; సామా ద్విస్షువ్రయొక్క యష్టమాంశ మని తేలుటచే విరోధము లేదు 
“అథ లకు ణళ త్రుషు సుమి తౌషాజనయ త్చుతా, 
వీరౌ సర్వాస్త్రకుళలౌ విష్ణో రర్భసమన్వి తౌ,” (బాల. ) 

ఈన్లోకవముందు -.విస్ణోరద్ధసమన్వితౌ” విమ్షువ్రయొక్కయ భాంశముతో ౮హాడి నవా రని చెప్పుటచే లత్మణశత్రుఘ్ను లకు జతుర్గాంశ భా _క్ష్టము ప్రతీయమాన మగుచున్నది. ఇది విరోధింపదు. ఏలయన: వ్రచట నర్గశబ్లమున కేక చేశ మని యర్థముకాని సమానాంశ నురము కాదు. గావున విరోధము లేదు. దానికో “విల్వ రర్ధ సమన్వితే ”” అనుచానికిం దెలినయ్య 'మేమన(గా: విమ్షవ్రుయొక్క యం శముతోం గూడినవా రని యరము. 
రానులత్మణభ'రకశత్రుఘ్ను లు పరమాన్నభ కణ క్రమమున జనియించిరి. మొదట దళరథుం డెచ్చినపాయసార్థ మును గాసల్య యాక్షణమునంద భశీంచెను. అనంతర వమవళిష్టారములో నర్గమును సుమిత్ర కిచ్చెను. కాని యామె దానిని వెంటనే భుజింపక మిగిలిన దాని' నిత. జేమివేయునో చూత మని విచారించుచు( 

చేతిలో. బరమాన్న ముంచుకొని నిలువంబడియు౦డెను. అంతలో దతరథుుండు మిగిలినపరమాన్నమును ెండుసమానళఛాగములం జేసీ యొకొభాగమును గ శేయి కొసను. ఆమె దానిని వెంటనే భుజిం "చెను. వీమృట రాజు మిగిలిన యప్హ మాంళ మును గై కేయి కిచ్చుటకు మనస్ఫుగలవా. డై నను రహస్య క్రీడలయందుం బ్రేయని యడల బతుపాతీ ముండవఎయును గాని ఇట్టి ధర్వ్టవిభాగకర మందు బక్ పొ తము జూపంగాడ దనుభథర్మము నెణీం గిన వా(డు గావున మిగిలిన భా గమునుగూడ సుమిత్ర కిచ్చెను. కాంబట్టి మొవట శీరామజననము, తరువాత భరతోత్ప త్తి పర దినమందు లక్ముణశృత్రుఘ్ను లుదయించి రనుటకు విరోధము లేదు 
వ్ర లత్మణభర తులలో నెవ్వరు పెద్ద? 

రామశత్రుఘ్ను లుభయులలో రాముడు సర్వ జ్యే వుం డనియు, శత్రు ఘ్యూ౭డు సర్వుకనిస్టుం డనియు స్పష్టముగా నెల్లరకుం చెలిసియుండుటమే జైరవ్య కానిధ్ల్యు విషయకోవి వాొదమునకుం బ్రస_ కీయ లేదు.కొన్ని చోట్ల భరతుడు పెదవాం డనియు, ముటీకొన్ని స్థలములయందు లక్ష్ముణు డు పెద్దవాం డనియుం చెప్పండియుం డుట వే నాయంశ మిపుడు చర్చింపం దగియున్నది. 
“పుష్ట జాత స్ఫుభకతో మోనల న్నే చసన్నధీః, 
సాన్చేజాతౌతు సామ్మిత్రీ కులీశే 2ఒభ్యుదితే రవా.) (బాల, 15. 14.) 



రీ రి కో | 

ఈన్ల్ కార్థము నాలోచింపంగా శ్రీ రామోత్స త్రికిం బరమగుపువ్యవిరానకు త్ర యు_క్షదినమందు భరతుడు పుశై నని స్పష్టమగుచున్నది, వత్ండు పుట్టినదినము నకు మజుచటిదినమునం దుదయకాలమున లత్మణశత్రుఘ్నులు జన్మించి రని యు త్త రార్థ మువలన దెలియ(బడుచున్నది. ప్రీందువలన లత్మణునికంకు భరతుడే జ్వేష్టుం డని యెటు(గనలయును, జ్యేమ్టుం డెప్పుడును కనివ్టునికి నమస్కరించుట యుచితము కాదుగదా! ఇ టుండంగా 
౧౧ 

(“ఇత్తి లోకసమాకృన్షః పాటే స్వద్య పృసాదయక్షా, 
రామస్య నిపతిస్యామి సీతాయా లక్షుణస్య వా,” (అయో. ౪9. 17.) ““అంకే భరత మారోవ్య ముదిత; పరిషస్వ జే, 
త్రత్రో లక్షణ మాసాద్య వై దేహీం చ పరంతపు9, 
అభివాద్య తకః ప్రీతో భకతో నామ వాబ్రవీత్..” (యుద్ద. 180. 40.) 

ఈళ్లో కములయందు “లక ణ మోసాద్య” “అభివాద్య” “నామచాబ్ర పీక్” అని కంఠో కముగాం జెప్పంబడి యున్న ది. 
“ఏవం దత్వా తత స్పీతాం మంత్ర్ దకపురస్త తాకా, 

- Pa ఒెగిభూ 3 అబీ జ్ఞనకో రాజా హన కాభిపరిఫ్పుకః, 
లక్ష్మ కాగచ్చ భద ౦ తే ఊర్మిళా ముద్యతౌం మయా, 
వలిచ్చ పాణిం గృఫ్టాప్వు మాభూ కా.లన్య పర్య యః, 
త మేవ ముక్వా భరతం జనక శ్చాభ్య ఫావత, 

గృహాణ పాణిం మాండవ్యా: పాణినా రఘునందన! 
క త్ఫుఘృం వాపి నర్షాత్తా అబీ జ్ఞనకేళ్వరః, 
శ్రుతకీర్యా మహాబాహో! పాత్రం గృహ్లాప్య పాణినా.” (బాల. 78. సృ 

అను నీక్లోకముల ననుసరించి వివావాసమయమంద్ర మొదట రామునికి వీత uf) 

యాయంబడి యె. తీగ వాన లత్ముణుని కూరి ళ యు, భరతునికి మాండవీయు6 గడపట అందో ళ్ 
+ & 

eet a 

శత్రుమ్ను నికి శ్రు తేకీ డ్రి ము నీయంబడీరి, ఈరీతిగాంగన్యా ప్రదాన క్ర మమందుం గూడ 
రామునితరువాత జనకుని చే లత్ష్మణుం డు -నేశింపంబడి యెం గాని భరతుం డుప్షైశింపం బడ లేదు. ఇందువలన భరతునికంశెు లవ్ష్మణుందే జ్యేష్టుం డనునంశము వెల్లడియగు చున్నది. ఇతర రామాయణములయందుం గూడ నీవాల్మీకిరామాయణ ప్ర తీపాదిత కన్యాదాన కమమే యనుసరింపంబడీ నది కనిమునికి జ్యేష్ణు(డు వందన మాదరించుట గాని జేరేస్థునికంకె ముందు కనివ్షునికి? గన్యా పృదానముచేయుటగాని యు కము కాదు. కావున బై నివ్రానీనయు క్రి దీయమునల నను... 

క్షీ శ “సతా మాదాయ గచ్చ త్వ మగ్గుతో భరతౌ గజ! 
పృష్టతో2హం గమిష్యామి సాయుధో ద్విపదాం నర!. (అయో. కక) 

అస జ 

అరల 

ఇత్యాది ప్ర మాణములవలనను భరభునికం కెలక్ష్యణుం డే చ్యేష్టుండనిపూర్వ 
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పక్షము. దీనికి సమాధానము, తిలక మూ హేశ్వరతీర్థీ యగోవింద రాజీ యాది వ్యాఖ్యా 
నములంబట్టి యాలోచింపంగా ;_ 

ఇతి లోేకసమాకృష్ట 8 పాదే ప్వద్య ప్రసాచయన్ , 

రామస్య నిపతిష్యామి నీతౌయా నిపతిష్య వా, 

అంక భరత మారోవ్య ముదిత పరిపస్వ జే, 

తతో లత్షణ మాసాద్య వై దేహేం చ పరంతపః, 

అభివాద్య తతః ప్రీతో భరతో నామచాబ వీత్ .* (ఆయా.) 

అనునీక్లో కములకు యథాశుతాొర్లము గాక వ్యాఖ్యాత లశ్హాంతరమును 
వ్రానీయున్నారు, ఎట్లన “లోకసమాకృష్ట అనుక్షోకమందు “లవ్మణస్య అను 

వష్టీకి ద్వితియార్థము. లక్ష్మణుని “ ప్రసాదయక” మంచిమాటలతో వేండుకొనుచు 
“రామస్య సితాయా శ్చ పాదయో ర్నిపకిప్యామి” “సీతారాముల పాదముల 
యందు బడంగలను లేక నాతల్లి చేసినయపకారమును దలంచి నిర్ణోవి. నైన 

నాయందు సీతారాములకు. గోప ముదయించిన యెడల వాశిపాదములపయిం బడు 

దును. అప్పుడు లత్మణుండు నాతల్లి సలికినదుర్వాక్టముల నుధ్ధాటన6 జేసీ రాముని 
మనస్సులో ద్వేషమును బుట్టించినయెకలం గనిస్టునికాళ్లు 'జ్యేష్టుండు పట్టుకొనుట 
శా స్ర్రనివీ.ద్గ మైనను లక్షుణునికాళ్ల మా౭దంగూడోం బజెదను. అంతి యెకాని భర 

తుండు లక్షుణునికి నమస్క_రించె నని యర్థము కాదు. “అంకే భరత చూరోప 

ముదితః పరిషస్వ జే” అనుక్లోకమునకుగూడ నర్గము మతియొకరీతిగాం గల్పింప 
వలెను “భరతుండు లక్షణునియొద్దకు: బోయి యతనిం గౌంగిలించికొని కుకల ప్రశ్న 
చేసి గారవించి యనంతరము యథా తా స్త్రృముగా స్వనామోచ్చారణ పూర్వక 

ముగా సీతకు ననుస్కరించెను” వాల్మీకియొక్క హృద యాంతరస్థిత మగునీయర్థ 
మునే తత్త వ్రసంగ్రహరామాయణకర్త లక్షుణుయజే భరతునికి నమస్క_రించె నని 
యూదిగువ వ్రాసినక్లోకములో స్పష్ట్రముగాం. జెప్పెను. 

“వవం తే భరతో భాతా వై దేహీం చ పరంతపః, 

రామేణాపి పరివ్వకో లత్ష్మణే నాభివాడికేః " (యుద్ద. 53 స) 

ఇచ్చట “లవ్మ తేనాభి వాదికః” అని కంలో క్రిగాం జెప్పుటచే లత్మణునికంకె 
భరతుడు జ్యేష్టుం డన్నసంగతి స్పష్ట మగుచున్నది. అయిన జ్యేష్టుం డయినభరతుని 
విడిచి పెట్టి జనకుండు కనిష్టం జై నలక్షు ృణుని కెట్లు క నా్య్వాప్రదానము. జేసెను ఇది 

శ్రా స్తవిరుద్లము కాదా యని శంకింపనలదు.క న్యాప్రదానసమయమం దె జన కండు 

ధారాపూర్వకముగా శ్రీరామునికి సీత నర్పించి లక్షు ణభరతకత్రుఘ్నులం బిలిచి 
మీరుమున్రురు నూర్మిశామాండవీక్రుతకీ ర్రులయొక్క పాణిని గ హింపుండని మాట 
మాత్రమే చెప్పియుండుటవలనను భరతునికి గన్య నీయకముందు లత్ముణుని కిచ్చిన 
ట్లాశ్లోకనుం దుండకపోవుటవలనను విరోధము లేదు. తేక వకోదరు థై నవారిలో 
'జ్యేమ్టుండు వివాహము "లేకయుండంగాం గనిష్టుండు పెండ్లి చేసికొనుట నివీద్ధముగాని 
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లవ్మణభరతులు భిన్నోదరు లగుటచే భరతునికంశు ముందు లత్ముణునికిం గన్యా 
ప్రదానము చేసినను దోషము తే దని గోవిందరాజీయ వ్యాఖ్యానములో సమ 
ర్థింపంబడెను, లేక యీసర్లయంచే యు తర ౫ ంథమందు.“చతాగర నే చత 
స్యాణాం వసీష్టానువు తే స్ట్తాః, యథో సేన తథా చక్కు అని చెస్పంబడియుం 
డుట చేత వనిమ్టుని చేం శ్రేరితులయి భరతలక్ష్మణళత్రుఘ్నులు యథా కాస్ర్రముగా 
జ్వ్యేష్టాను కనుము ననుసరించి 'పెండ్లియాడి రనునస్థము సమంజసముగా నున్నట్లు 
తోంచుచున్నది. 

“నీతా మాదాయ గచ్చ క్వ ముతో భరతా గజ! 
పృస్గతో౭._ హం గమిష్యామి సాయుధో ద్విసదాంవర!.) (అయో. ర్ర్, స 

ఇది రాముడు లక్షుణునిజో నన్నమాట, ఇచట “భరతా గజ!” అను 
సంబుద్ధికీ భరతుం డగ జుండుగాం గలవాండని తాత్పర్యము గాని భరతుని క గజుం 
డని కాదు. (గోవింద, వ్యా. చూడు.) కానన టెనవ్రానసీనయు కుల వే భరతుడే 
లత్మణునికం కొ 'బెక్టవాం డని నిశ్చయింపంబడుచున్నది. లవ్మణునికి రామానుజుల 
డని వ్యవహార మున్నట్లు భర తానుజుం డనికూడ నున్నది. 

“హీమవాకా మందరో మేరు స్తెెలోక్యం వా సహామరై 8, 
శక్యం భుజాభ్యా ముద్ధర్తుం న సంఖ్యే భరతానుజంి (యు. 59. 112.) 

బ్రిందువలన భరతుండు లకు ణునికంకె బె్షవాం డని నిశ్చయముగా జెప్ప 

5. రాము డేకపల్నీ కుడా?! బవాుపత్నీ కుండా?! 

కె కేయి మంధరతోం జెపుమాొట :_ 
QQ 

“హృష్టాః ఖలు భనిష్యంతి రామస్య పరమా స్టీఫ) యః, 

అపృహృ స్టా భవిష్యంతి స్నుపా సే భరతత యే. (అయో. 8. 12.) 
“రామునకు బట్టాఖీషేకయు గాంగా నతని స్త్రీలు సంతోషము గలవా రగుదురు. భరతునిగృ 

హమం దుండెడునీకోడండ్రు హన్ష హీన లగుదురు. 

దశరథ విలాపములో : 

“య స్ఫుఖే సరాపధానేషు శేతే చందనమాషితః, 
వీజ్యమానో మహార్హాభి _న్టీష9భి కమ సుతో _త్తమః.” (అయో. 42. 15) 

6 ఏనాక్రమారుండు చందనము బూసికొని యు త్తమ స్తీలచే వీవయబడుచున్న వాం డయి సుఖ 
కఠ మెనశయ్యలకపెం బపళించునో ౫) 

సీతే రామునింగూర్చి తనలోం డా ననుకొనుమాట: 

“పితు ర్ని దేశం నియమేన కృత్వా వనా న్నిన్ఫ త్త శ్చరిత్మేవృత శ్చ 

_స్రీభి స్తు మన్యే విపులేషణాఖిః స్వం రంస్య సే వీతభయః కృ తద్ధః.?) 

(సుంద, Pian 14.) 

K 
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“నీకేం డ్రియాజ్ఞను ని యవాముతో నెం వేర్చి వనముకుండి నివ తుండ పయి కృతాక్భతనాండి సుందదు లగు _స్తీరిలతో ర్కీడింపంం వని నేం దంంచెదం) 
““వరకాం చన శేయూరము క్ సరభూప జై 8, 
భుజె ౩ పరమ నారీణాం పరిమృహ మనేకత్తా.” (యుద్ద. 21-2.) mw 

రా : 
ర్లు “ఊఉ కేమ స్రసాలంకాకభుజయుబ చే? బలుమాణు స్ప శింపంబడినది.? 

¢t హోర “£ rf ప క ర్ట 
మాతేర్ర శే ఎవ సరా మ్స హీమారా _సగణాని చ 

గత భరతం కాళ 1 కండే, నమూ 0 5 l. 23, 
అతో సరత కృత్వా “చ్చం కు సమాహాత”g.”? (ఉ తీర 9 లి.) “నాొతేల్లులు చాకుమారులు స్తీక్మోణయు కర్రతుని ముం దుంచుకొని నడుతురుగాక.” 

మొదటి శ్లోకములో “కామస్య పరమా: స్టి)యళి” అన్నచోట “న్రియణో అనీ బహువచనని పైకము వేం బరిచారి కా. క్షీ ఇని యభిప్రాయము గదు. స్నుషాశ్ట సాహ చర్యమువలన నీ క్ర్రీశబ్బము భా దాస్టాపరముగా. జెన్పవ లెను, 
“వర కాంచవిియనుకో కముభో కం శయనవ్యు నసమందు._-భుజముఐ చేభుజ వు భి a ములను స్ప ఎ్రశించుట భార్యలకంయె నికక. క్రీ కుం దగదు వన. “మూాకర తనవి అకుక్లో క ఎందు జెప్పంబడిన స్రీ ౫ రాము కుమ్వామలు, సీత్రకం“కు నితకులయిన భార్య లాండినంగాని సంభవింపగు. రాము డ నే కాళ్వ మేధ యాగముం నొనరించినట్లు గానవచ్చుచున్ననె. అపత్నీకునికి యజ్ఞనుస్థానమం దధి కారము లేదు. కాన్రన రాముని కీతర భార్య లుండవలయును. కీతయం దుండు స్నేహబహుమానములజే రాము డామెప్రతికృతిని దగ్గణ నుందుకొ నెనుగాని యజ్ఞ క ర్మాకుస్లా నముకా ఆకుం గాదు, 

“వితుర్ని దేశమ్” అనుక్లో కములో “ శ్రీభిః రంస్య సేఅని చెప్పుట వలన నితర భార్య లున్నట్టు స్పష్టము, 

కావున. బె నర్రా సినక్లో కములంబుట్టి యాలోచింపంగా రాముడు బహు 
పత్నీకుం డని తోచుచున్నది, 

నీజూంతము, 
చ 

రాము డేకదారవ్రతుం డన్నసంగతి సర్వసిక్టము. ఎంతమాత్ర, నుతని కితర భార్భలు "లేకు. సీతాపరిత్యా గానంతర మతే. డాచరించినయజ ములయం దెల్ల సీతాప్ర తికృతియే సహధరకృచారిణి.తనభార్య దూర జేశరుం దుండంగాంబురువుండు యజ్ఞము చేయంగూన చనునిపేధము లేదు సరేకదా! మి 6దుమిక్కిలి యట్టి భార్య యొక్క ప్రతికృతిని దగ్గజు నుంచుకొని కర్త నాచరింపవలయు నని విధి గానవచ్చు చున్నది. ఇందుకు హేమాద్రి యనుధర్యశా న్ర్రనోందు= 
““దూరఫారా్య్య ౬ ననుకూలభాక్య శ్చ దక్శప్రంజీకై ర్మాంగ్య పృతినిధిం విధాయ పారణం కుర్యాత్. ప క ర్తవ్యాని కూ గ్య ఫ్వ్రర్యు ర్యజమానో వా కుర్యాత్. యథా తస్యా మసమర్థాయాం పత్నీవినాకాఖ్రావా న్నా ర్వ నాక? 
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ఎేననీఫార్య దూర దేళ నుం దున్నదియు యవిభేయురాలును నయి యుండునో ఆపురుము6డు దర్భతో భార్యా పృతికృతిని జేసీ దగ్గజ నుంచుకొని శ్రైతికర్మ నాచరింప లెను. పత్ని చేయసలన్రిన కర్మలను యజమానుండు గాని అధ్వర్యుడు గాని చేయును, భార్య క ర్లాచరణమం దసమ్టర్గా లయి యున్నను నశింపలేదు గావున నగ్నికిం గూడ సాశము లేదు.” 
ఈవచన ప్రమాణము ననుసరించి చూడగా రాముడు దూర జేశగతురా లయి జీవించియున్న నీత ప్రతికృతిని దనయొద్ద నిడికొని కర్తల నాచరించుట శా వీహీ తముగాం గానవచ్చుచున్నడి, ఇదియే కాక 
“ఇస యజ్ఞ రఘుపతి; పుట్రద్వ యసమన్వితః, 
న నతౌయా;ః పరాం భార్యాం వవ్రే స రఘునందనః. ?” (ఉత్త. 99.8.) 

60న్పీడ్ర భూమిలో ద్ర వేశించినతరువాత (శ్రీరామచంద్రుండు నీతా వియోగదు$ఖము ననుఫ వించుచు బు, శ్రేద్వయముతో గూడుకొన్న వాం డై సీకకంయె నిశేరభొర్యను వరింపలేదు.” 
రాముఃడు సీతేయం దుండెడు న్నేహబహువమానములచే నామెప్రతికృతిని దగ్భజి నుంచుకొనెను గాని యజ్ఞము నితరభార్యా సవాకారముతోో జేసె ననుట మిక్కిలి యసముంజసము పరిత్యేజించిన భార్యయం టేపురువుండు న్నేహబహూువమాన ముల గనుపలు చును! అట్లు చేసినచో నెంత యవద్యముగా నుండును? 
రాముడు లతుణునితో జెప్పుమాట,. 

““కాంచనీం మనుపత్రీం చ దీవార్హాం య జు కరణి 
అగృతో భరతే 8 కృత్వా గచ్చ త్వ వమహాయశ్రా$,)) (ఉత్త, 91.24.) 

అనుప్రమాణమువలన యజబాచరణమందును సీతాప్రతికృతి య'కానిరాముని కితరభార్యలు లేనట్టు స్పష్టమగుచున్నది. కాళిజాసుకూడ రఘువంశములో, “అన న్టజానే సె్సెవానీ ద్భార్యా యస్య హిరణ్యయీో” అని చెప్పియున్నాండు కావున రాము. దేకపల్ని గలవాండుగాని బహుపత్నీ కుండు కాండు. “ స్పీధ్ధి స్తు మన్వే విపు లేతణాభిః”అని సీత చెక్పినమాట తాను మృకినాందంగాం దనభర్హ తిరుగ బెండ్లి యాడు నని యూహీంచి నీత ౧రూర్ష్రవలన. ఒలికిన పలుకుగా, దలంపవలయును గాని సత్యముగాదు. “పరమనారీ ణా” మి త్యాదిన్లో కములయందుం జెప్పంబడీన స్త్రీలు దానీజను లని గ్ర హీ ంపవలయును, 

4. నీతారాముల వయోనిర్ల యము. 
ఏవాహసనుయమునకు నీతా రాముల వయ న్పీంతేయని వా'లీకిరామాయణ మం దెచ్చటను నిశ్చయముగా జెప్ప లేదు, అనుక్వాంశ మన్య గంథములనుండి గ్రహింపవలయు ననున్య్యాయము ననుసరించి దామాయ ణార్థాపబృ్బంవాణము లైన పద్యపురాణము మొదల గువానిని వినుర్శించి చూడంగా రామునికంశు వీతయే వళయోధికురా లయిన ట్లగ పడు చున్నది, ఎట్ల న === 

“ ఊనపోడళనల్లో మే రామా రాజీసలోచనః, 
వ యుద్ధయోగ్యతా మన్య పశ్యామి సహ రాతుసై 8 (బాల 
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“పద్మములవతిటి చేత ములుగలనారాము దు పదునాటేండ్లకు దక్కు_వవయస్సుగలజాల డు. కావున రాక్షసులతో బోరకటకు దగిన సామర్థ్య మికేని కున్న దని నే, దలంపను.3 
ఇది విశ్వామిత్రు నితో దశరథుం డన్నమాట. పదునా జేండ్లకుం దక్ము_న వయస్సు గలవా డనుతు శే బూూర్గముగా హోవళవర్ష ము లున్నవోం గాంచము యావనప్రాదోర్భావ మెళిపటవలన రాతసులతో యుద్దము చేయుటకు శ్ర _కిగలవాం డై యుండవచ్చును, ఆ పాటివయ్నస్పైనను రాలే దనుదశరథో కిచే రాముండు ఆశ వావస్థలో నున్నట్లు, సూచింపణబడినది, 

2. మారీచుడు "రావణునితో జెప్పుమాట, 
జనఫ్ధానవాసు లగుఖరాదులను వధించి నాసోదరి యగుళూర్చఆఖ్లును వై రూప్య మొందించుటు చే నా కపక _రృ్వయగురామునిపై. బగం దీక్చికొనుట కాత నిభార్భ్య యగునీత నపహారించుటకుం దలంచియున్ననా కీపుడు నీవ వాంచెము 

తోడ్చాటు గావింపవల ఈమునని రావణుండుమారీచునియ చట్రార్థింపంగా వా (డిట్లనియె. 
“కదాచి దప్యహాం వీర్యా త్పర్యట నృథివీ మిమా్, 
బలం నాగసవా స న్య భారయ న్నర్వతోపమః. 

సచరం దండకాఆ కో బుషి మాంసాని ₹క్షయన్ , 
ఇయం లోకస్య ఆన యక కిరీటీ పరిఘాయు్యః, 
విశ్వామిత్రో 2... శ ఇర్యాళ్ళా మద్విక్రస్తో మహామునిః, 
స్వయం గతా డూకరథం నరెంద్ర మిద మబ్రవీత్ . 
ఆద్య రక్షతు మాం రామః పర్య కాలే సమాహితః, 
మారీచా సే భయం ఘోరం సముత్చన్నం నలేక్వర!. 
ఇ ల్యేస ముకో ధన్యాత్తా రాజా దశరథ సభా 
సృత్యు పాచ మహాోభూాగం విశ్వామిత్రం మహోమునిక్, 
బ్రాబ్రే ద్వాదళపర్హ్హో2.య మకృతా" స్త్ర శ్చ రాఘవ, 

కానుంతు మమ ౭కు తీ సన్యం మయా సహ గమిష్యతి.” (ఆర. 35. 2.7.) 
ఈన్లోనములయం దుం జెప్ప బడినట్లు పండ్రైండెండ్దవా. డనుడానికి దశర థు(డు విశ్వామిత్రునితో జెప్పీనపుడు ఊనపోడశవస్థం డనుదానికి నై కర్ణము భఘుటింపకేయటకు “ఊఊ నషోడళి శబ్దమునకు బాదోనషోడశవర్ష మని నాబ్లు మేం దక్కువై న పదునాజు, (అనయా పండ్కండు.) అని యగముం గల్పించినవోం 

బండ్రైెండు సంవత్సరము అని లభింపంగా రాముడు నిశాషమి ఈ యూగరతణసవే 
యమునకు. బండ్రైండేండ్త వా. డనియు, యాగరతణానంతరము నుమూారు రెండు మాసములలో సీతావివా వాము జరుగుటచే వీ రామునికం కొం బెక్ష దని తోంచు చున్నది. 

“సుతసంయోగనులక్లై 6 పయో దృషహ్వై చప్ప వ్తా, 
చింతా మభ్యగమ క్షైనో విశ్తనాళా ది వాధనః.” (ఆయా, 118.34.) 
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అ క్రీమహోముని భార్య యగననసూయతో నీత చెప్పిన పై శ్లోకమువలన 
వీవాహూకాలముకంకె. బూరగమంచే నీత్రకుం బతిసం యోగ యోగ్య నుగువయస్సు 
వౌ ప్తించినటుల స్పష్ట మగుచున్నది. 

పద్యపురాణములో సీతోత్స ల్హికను మిట్లు సెప్పంబడినదిం 

“అథ లో కళ్వరీ లశ్షీ ర్లనకస్య నివేళ నే 

శుభ మే్రే, హలో్టై” తే సముద్భూతా సుమధ్య మా. 
బాలార్క. కోటిసంకాళా పద్మ షృత్రేనిభేక్షణా, 
లంకాయాం వై సర శ్ళేం స్ట పద కోశ్లే పరా హ్యూభూత్. 
సర్వలతణసంపన్నా నిత్య యకాననశాలినీ, 

భృత్వా వత ఇార్వంగ్ మాలా మమానపంకజామ్. 

సతాముఖే సముత్సన్నా నీతేతి భువి వి శక్ఫుతా, 
తాం దృష్టా జనకో రాజా కన్యాం వేదమయీం శుభామ్, 
ఉద్ధ్భృ ఏ త్యాపత్యభావేన పుపోవ, మిథిలాధిపః, 

జనకన స్య కులే రమ్యే సర్వలోకెళ్వర ప్రి యా. 

వన భే సర్వలోకన్య రతణార్థ ౦ సుశేళ్వరీ.” 

వాల్మీ క్రీ వార్ర శ్రీ ములో? జెప్పంబడినసీత్త్ప త్తి త్రి క్ర మ మిది; 

సరా లక్షీ న్వ్వభూ బాకా పదకోళే సరోనశే, 
లర'కాయా ౦ శిపప్టూజార్థం రావకేన మహాత్మ నా, 

పద్దా న్యాహర్తు కామేన ద్భస్టా సొ శుభలత్షణా, 

తౌం దేనీం పద దృమధ్యస్థాం యౌవన స్థా మయోనిజూమ్. 
దృ్రై తు కయ మిలే 3 వై రానణో విస సృయాకులః, 

కు గ్రుహ స్తాదిఇి రాలోచ్య మం త్రి తిథి ర రం త్ర, కోవిదైః, 

నిక్షీహ్య తాం పేటీకాయాం సెంధునాభ్యే 1 వ్యచితీపల్, 

కృతార్థ మివ చాత్మానం మేనేఒసా రాక్షనే సేశ రః, 
సముద్ర మధ్యే విషిపా నామ్నా వేదవతీ స స తా, 
సుటీకాంత స్రీ స్థితా తన్వి మిథిలానగరం గతా. 

నదీజల ప్రవాహ చ్చ చిరకాలం సితా స్యాభూతి , 

మిథిలాయా శోపకంశకే భూమే రంతర్షతా సతీ.” 

మైన వ్రాసినశ్లోకములవలన నీత జనన కాలమునుండియు “నిత్యయాావనశా 
లినీ “అయోనిజ “రయాకన సా” అనువిశేపణములంబట్టి యౌావనవిశిష్ణురా లని 
తెలియంబడుచున్నది పై నవ్రానీన మారీ దదశరథో క్షు కులంబట్టి యాలో చింపంగానప్రా 
_పయొావనుం డై నశామ నక? బ్రా పయావన యగునీతకు ఏవావాము జరిగినట్లు 
గానవచ్చుచున్నది, ఇట్టివివా వ మెట్టుజరి? నని శంకపొడమును, దీనికి సమా 
భానము:= 
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సామాన్యముగా లోకములో 'ప్రీలకుం బం డ్రైండ నసనంవత్సరము మొదలు కొని యావన మంకురించును. సీతక్రు నన్హు యావన మకురించై నని చెప్పుటచే నామెకు, బం డ్రైండుసంవచృ్చరములవయ స్సృని మనమూాహీం దుకొనవచ్చును, రాము దుగాడ నంతవయన్సు గలవాం డగుటచే “తేజసాం హీ న వయ స్సమిాత్మ తే” అన్నట్టు లత డప్రాక్ళతదివ్యమూ ర్రి యగుట వలన, బం డ్రైండేండ్డకుముం డే పాప యౌావనుఃడగుటశే నీత్రా రాములవివావావిషయనుయి విరోధము లేదు.వీతా రాము లుభయులు వివావామునాంటికి( బండ్రైండేంశ్లవయస్సు గలవా “రెయుండి రని యొస్పుకొనిన-చో నరణ్య కాండములో న్సిశ్ర సన్న్యాసి వేషధార్ర యె తనకడకు వచ్చిన రావణునితో. జెప్పినమాటకు విరోధింపదు. 
tte ఊషి క్యా ద్యాడశ సమా ఇమ్యూకూళకాం నివేళ నే, 
భుంజూనామాను షాక్రా భో గాకా సర్వ కామసమృద్ధిస్! 
తత్ర, తీయోదశే నిన రాజూ2_మంత్కయిత యభుః, 

మమ భరా మహా కేజూ వయసా పంచవింశక'ః, 
అష్టాదశ హీ సర్దాణి మమ జన్మని గణ్య తే. 

(ఆరణ్య) వివావా కాలమున కం బండ్రెండేంక్లవయస్సు గలనీత వివాహాసంతం్ర చు క్త వారియింట సకలభోేగముల ననుభవించుచు మటిపండ్రైం డేండ్లు కాపురము చేసీ యరణ్యమునకుం బోయిన పుండామె కరువది నాలుగేండ్ల నయ సుని చెప్పుట సోపప క్రి కముగాని పదు నెనిమి చేంశ్లవయ స్పనిచెప్పుట యసంగతముక దా! యన్న-చోం గానే రదు. జనక రాజుయొక్క యజన శొలాఘా మిలో దొరకినస్వర్ల వేటికం చెఆచి యేము హూ ర్రమందు సీతాముఖకమల సందర్భ నం బాన'ర్చెనో యాయీణమే నీత్రాజనన కాం మనునభిప్తాయముతో గణించిన యెడల నీతకుం బదు నెనిమిదివత్సరము లవయ స్సని చెప్పుట యుపపన్న మె. వచటం ద తిప్ప మిది. 
పూర్వ కాలమందు లంకలో నుండెడు నొకతామరకాలనులోం దామర మొగ్గ యందు వేదవతి యను నొకకన్యక యుద్భువింశెను, నివష్టాజార ముయ్యి పద్మములం థ్ 

నావం తీవర్షముతో నాలోచించి యామె మనలంకలతో నున్నయడల మన కందణికు శ్ మూడు నని నిశ్చయించి బంగారు'పెక్షులోం బెట్టి సము దృములోం బడవె చె_చెను. అంతట నా పెస్టై పృవావా వేగము మిథిలానగ ర సమిప్రమునక్రు గొట్టి యంబడి యచట భూమిలో. బాకి వేయంబడియుం డెను అపుడు జన కరాజు యం ముచేయుటకయి యొకోసాల నిరి ౦ప బోవ్రువా డై మొడట భూమిని సమము గాం జేయించుటక్త నాగలితో దున్నిం 
చుచుండలా నాలిక. దగులుక్షొని భూమిలోనుండి జ కుపికిన వళెను దీయించి తెజిచి చూడగా నం దొక కన్య క్ర గాస్పించేను. అప్పు డ్రా క డౌమెకు నీత యనుశే రడీ పుర్తి కాభిమానముచే నాజుసంవత్సేరములు భ్రోవ్రీంచ్చి రాముని కిచ్చి వివావాము 
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జేసెను. పెండ్లి యైనతరువాతం బం డ్రైండేండ్లు రామునితోం గాపురముచేసి సకల 
సుఖముల ననుభవించి పదు సెనిమివవయేంట రామునితో నరణ్యమునకు. బోయెను, ఈరీతిగా. జూచుకొన్న యెకల నీత రా;ణునితోం బలికిన పృకౌర మామెకు. బదు 
నెనిమి బేండ్లును రాముని కీరువదియై దేండ్లును నుపపన్నముగా నున్నవి, 

“దశ సప్ప చ నక్షాణి జాతస్య తన ప్రుశ్రక! 
ఆస్టితాని (గ, కాంత,ంత్య్యా మయా దుఃఖపరిక్షయమొ.”’ (అయా. 20, 40 ) 

అను కౌసల్యావచనముంబట్టి చదూకంగావన ప, వేశసమయమునకు రామునికి 
బదునేడు సంవత్సరము") ప్రాయ మయినట్టు తేలుచున్నది. ఈకౌసలార్టవచనమున 
కును నాభర్త యిరువదియె బేండ్ల పాయముగలవాం డని సీత రావణునితో జెప్పిన 
మాటకును విరోధింపదా యశన్నచో విగోధింపదు 

న! స్ప చ వర్గా: జూతస్య తవ పుత్రక!” అనుక్లో కములోం గాసణబ్ల చే 
నుద్దిష్టమయినకాలము”జన్య నా జాయ తే శూ వ్రః కర్భణాజాయ తే ది్టజః” అనుళా 
త్రానుళాసనమువల ననుపనయవ కాలము మొ కలుపదు నేడు సంవశ్చరములుగాని రాము 
నిజననకాలమునుండి పదు నే డేండ్లు కాదు. (గోవింద. రా) “గె ఖకౌద శేవు' రాజు 

త... అన అద అ ఆ నమ అనుగ్భవ్యాసూ త్రములో నున్న” రై కాదశశబ్దముయొ క్క బహువచనసా 
రస్ఫమునుబక్టికు త్తి య నికీ గర్భృస్థుం జె; సంనచ్చరము మొద లుకొనితొవిిదవసం వత్స లు అ థై య కే రములో (గాని పదియవసంవశ్చంములోయాని పదునొక౦ం డజవసం వచ్చేర ములోంగాని 
యుపనయనము( జేయవచ్చు నని విధాన ముండుటవలన నామున కెనిమిదన యేట 
నుపనయన మయిన చో నాకాలము మొదలుకొని వన ప్ప యాణసముయమునకు( బదు 
నేడేండ్డు కాంగా రాముని వయస్సు నీత చెప్పిన ట్లిరువదిఘైదేంక్లు కుదిగినది, 

5, రావణుని, మొదట నలకాబరు(డు శవీంచెనా? జహా శవీంచనా?, 
డాలి 

ఒక కాలమందు నలకూబరునియొద్దకు బోన్రచున్నరంభను రానణుండు బలా 
'త్క్కారముగా. బట్టుకొని రమింపంగా నలకూబరుం డీవృత్తాంతము రంభవలన 
చెణింగి కోపించి *'ఇకమింద రావణు డిష్టము లేని, స్ర్రీల( జెటుప నుద్యుమించిన 
యెడల వానిశిరస్సు నూజుముక్కు లగుంగాకొయని శపించ నని యు _త్తరకాండము 
26 వ సర్షలోం చెప్పబడియున్నది, 

“ఢక్టణాం తాం పరాం శుత్వ ధ్యానం సంప్రవి వేళ వా 

తస్య తత్కర్మ విజ్ఞాయ తదా వై కృవణాత జః. 

ముహారార్ర్తా ద్రూసతా మాతః తోయం జూహ పాణినా, 

గ్బెపాత్వొ సలిలం దివ్య ముపస్పృృళ్య యథావిధి. 

fo 

ఉక్సేసర్ల తదా శాపం రాషసేందా న దారుణమ్. 
జ్ర లో 
అలి రు "పై ర OE సా న్నా ర్ కప మా యదా హ్యకామాం మప్రాత్మా ద్ద యిస్యతి యోష్మితీము 

థా తస్య కకలీభవితా తదా.” మూర్ధా సహస్త్ర, 
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ఈరీతిగా నుతీయొ కొనకుయరుందు రావణు (డు పుంజికస్థల యనునప్పుర స నొళదానిని మొనభంగమము శేయ్స.గా నది చతుమ్ముఖునికోడ కేగి మొల లిడె అంత బ్రహ్మా యమితకోపము గలు చా డై యిట పై నీదురు అత్తుః డన్య స్త్రీలను బలాత్క రించిన యెకల పినిశిరస్సు  ఇతశకలములు కౌనలయు నవి శవించె నన్నవ తాంత మును దళకంకుండే నీత ను జు .కించుటకుం గారణ మే మని మహోపార్సు ఏం డడుగం గా నిట్లు చెప్పుచున్నాడు: 

“అథ సంకుపితో జవ నూ మిదం వాక్య వ్య బృవీత్ , 
అద్య పృళ్ళ తి యా మాన్యాం బలా న్నారీం గ మిష్యస్.= 
తేథా తే శతధా మూ కా ఫలిష్యుతి న సంకయః ౨ (యుద్ద, 13.) 

బహానలకూబరశాకు ఇములలో నెద్ది మొదట సంభవించినది? నలకూూరుని శాపము మొదటి దనుకొనిశూఊ్ముక్షల రావణుండు పుంజికస్టలను స్స ల్రశింపగాడటు. ద్రవాళౌషమే పథమకనుండు సంభవించిన యెకల రంభాదూహణ,ప్తయు క్ష ముగు నలకూబరశాపమున కోవకాబ్టమ్పు లేకపోవలనీవచ్చు ను, ఈరీతిగా _ నీరెండుకాపము లలో నెద్ది మొవటిది యమ నం చేవామునో గొప్ప విరోధము పుస క్రమగుచున్న దెం దీనికి సమాధానము... 

నలకూబరునిశాపమే కముజుట్రి నని యంగీకరించుట న్యాయ్యము. వలయన? పతివ్రత లగు, న్మీలను మా తే యే రావణుడు దూవీంపగూాక దని నలకూబపనిళా ముమునకు ఏనియో ౫X మున్నక్వ్వు స్సృషము గా గాననచ్చుచున్నది. మన్. రి 

60నే నిన్నీమతాం ప్రకా మాష స్ఫరాః పతిని తాః, 
నలకూబరనిర్తు క్షం సాకం లో మనః ప్రియక,” (ఆత్త, 26, స 

ఈగ్లొో'కము నుబట్టి యాలోచింపంగా నలకూబరశొపము ప్రతి వ్రకౌదూహణ నివారణమా త మందు జరితాశ్థ మయ్యెనని నిశ్చయింపంబడుచున్న ది. ఈకారణ మున బుంజిక స్థల యప్పరస కావున నామాన్య యగుటచే దానియుపభోగనుందు దోషము లేనని తేలంచినరావణుని వేం బుంజికస్థల బలాత్కురింపంబడంగా శ్ర్రీసా మాన్యమును గూడ వీం డీటె ని దూమీంపం గూక దని బృవ్మా శపించియుండెను. ఈయగ్ధమునే మనస్సునం దం చకొని శావణుండ్త మహాపార్ను $నితోం దనవృ త్తాం తమును బ్రస్తావించుటలో సీఆా సంస్పర్శవిషయ మై బలవ త్లర పతిబంధక్ మగు శ్రీ సామాన్య విషయక ద్రహాశాపమునే చెప్పియున్నాండు గాని రంభాదూవణ ప్రయుక్త మగునలకూబరశా కు నుదావారింపలేదు. కావున నలకూబరళాపమే మొదటిడి, 

శ్రీరామాయణ మామ్వాాలా గ్గముగ్యా జరికింప నచ్చటచ్చటం గొన్నియా తేపములు స్ఫూరెంచుచున్న వి. ఇవానికీ సమాధానము చెప్పుట యావళ్యకము. 

తతా... 

గ. 



వీ శ్రి క్ష, lxxxix 

ప్రథమావేపము:- 

అ యూధ్యా కాండలో శ్రీ రామపట్టాభియే.కప్ర క రణమందుదశరథుండుపూ ర్వ ము కేకయ రాజునొద్దకు బోయి కె కేయి యనుకన్యను దన కి మని ప్రార్థించెను, ఆమెగర్భమందు జనించుపుత్తునికి రాజ్య మిచ్చెద నని నీన్ర ప్ర తెజ్జ చేసిన యెడల నీయభిలావ నెర చే ర్లు నని శేకయరాజు నుడువం బం _కీరథుం డట్ల కావించెద నని శపథము చేసి యామెను బండా డెను. ఈకథ రామాయ గార్జోపబ్బంవాకము లయిన పురాణములయందు. ద్రి సీద్ధము. 

“పురా భారతః ! పితా న సృ మాతరం తే సముద్వహన్ 
మాతామహీ సమా శీ ద్రాజ్యశుళ్క మను త్తమమ్” (అయో. 107. 3.) 

కై కేయీవివాహకాలనుంచే కై శేయికిం బుట్టంబోవుపుత్తునికి దశరథునిచే 'రాజ్యప్ర దానము ప్రతిజ్ఞాతమయినట్లు పె శ్లోకమువలనం గానవచ్చుచున్న ది. కాన దశరథు(డు తానుగా శేయికిం జేనినవా గ్లానమునకు విరుద్ధముగా జోరవృ త్తినవలం బెంచి రామాభిషేకసనుయమున కచేక్ర దేశములనుండి యనేకరాజులను దూతల ద్వారా రక్పించినను గోకయరాజునకు మాత్ర మోవృతాంతమును చెలియనీయక యే రామునిం బిలువనంకి =. 
“వి పోషిత శ్చ భరతో యావ చేవ పురా దితః, 
తానదే వాభిమేక స్టే ప్రా ప్రకాలో మతో మమ.” అయా.) 

అని రామునితో జెవ్పి రామపట్టాభి పే కమున కుద్యమిం చెను, దశరథునంత్ర గొప్పవా. శీ ముల చేయవలయును? 

శ్రీ రామాయణ వ్యాఖ్యాతలు దీని కట్టు సమాధానము వ్రాసియున్నారు:___ 
దశరథుండు కేవలము నీకుమారునికి రాజ్యుమిచ్చె దనని యే నై శేయికీంబ తిజ్ఞ చేసీయుండ లేదు.మ జేనునణా: “సమయమందు నాకు నీన్ర జాపకము చేసిన యెడల నీపుత్తునిశే రాజ్యమిత్తును నీవ్రమ జు చిపోయిన యెడల సకల సద్దుణనాగరుందురాజ పరి వాలనార్హ్ము డై నమజీయొక పుత్తునికి ధర్య ళాస్ర్రమునకు విరోధము లేకుండ రాజ్య మిచ్చెద” ననియే ప్రతిజ్ఞ చేసెను. అందువలన దశరథుండు తన ప్రతిజ్ఞ నతి కమింప "లేదు, కె "కేయియాయంశమునుయు _కృసమయమునందుదళరథునికిజా పకముడేయ క' బోనుటచే దళరథుం డీసంగతి నాలోచించి భరతుం. డ యోధ్యకు రాకమున్నె శా స్త వహీతముగా రాజ్యపరిపాలనాక్ష్ము ౬ డై న రామునికింబట్టాభిపే.క మొనర్ప నిశ్చాయిం చెను ఇందు చేతనే పట్టాభి పే.కమహోత్సవవృ తాంతమును చెలియం చేయుటకు గేక యరాజుకు దూతల బంపలేదు. ఈయర్థ ముమాసంహికేలో నుమామహేశ్షర సంవాదనుం దిటుల పరిష్క_రింపంబడియున్న ది. పార్వతి కివ్రు నడుగు చున్న ది... 
“రాజ్ఞో దశరథ స్యాస్య మృ పౌవాదిత్వ మాగతమ్, 
పతిజ్ఞోల్లంఘనం యస్తా ర్క్ఫతం త తె కయాధిపే, 

L 



xc కీ రిక 

కె శయ్యా గ్రహణే వూక్యం తె దుద్వా హౌ హ్యుపస్థి లే.” (ఉమాసంహిత) 
దశరథుడు రాజ్య మిచ్చెననని కేకయరాజునకుం ద్రిశిజ్ఞ చేసి యట్లివ్చుకపో 

వుటచే నన్ఫతవాది కాలేదా యని పార్వతి శివ నడుగగా: 
“వి వాహసమయ్ రాజ్ఞా (ప్రుతిజణ్ఞత మిదం శుణు, 
పట్టాభిషేకసమయే భవేయం స్థారితో యది. 
తయా వా2_ స్వేన భూపాల ! తకా జ కరవఐవా ణ్యాహమ్, 
ఇక్టేం ప్రతిజ్ఞా మకరో ద్వివాహ గ వాణేనృపః. 
కసా దస్మీ న్నరవ్యాఘే9ి న దోషా స్టి శుభానశే.” (ఉమాసంహిత) 

దళరథుండు వివాహసమయమందుం కేకయ రాజునకిట్లు ప్రతిజ్ఞ చేసను, ోకీయి 
రాజా! పట్టాభిపే కసనుయమందు నీసంగతి నీవ్ర నాకు జాపకముచేసీన యెడల నే 
'చేయుదు” ననెను. కావున డశరభునియందు దోషములేదు. ఇదిగాక నుజీయొక 
వి వేషము కలదు, 

“దై వాసుచే చ సంగ్రామే జననై § తేన పార్థివః, 

సం పృహృష్ట్థ్రో దడా రాజూ నర మారాధిత; య్రభుః” (అయా, 107. 4.) 

కై శేయి తనవివావా కాలమం దేక న్యాళుల్మ ముగాందన పుత్తునికి రాజ్య ప్రా ప్తి 
సిద్ధమైయుండంగాం దిరుగ చేవాసురయునములోం దానొనర్చినయుపవారముల వేం 
బరితుస్టుం డై నరాజువలన భరతునికి రాజ్య మిప్పించెడు వరము నెట్టుకోరెనని మతి 
యొక ప్రశ్న,వివావా కాలమందు దశరథుండు కై కేయికిం జేసిన ప్రతిజ్ఞ బాల్యమందు 
జరిగినదగుట చేతను జరకాలాంతరిత్ మగుటవలనను శై కేయి యోసంగతి మజుచి 
యుండవచ్చును. తరువా తమజికొంతకాలమున కుజరిగిన వరద్వయడానముసన్నిహిత 
మైనదగుటవలనం జిరకాలాంతరిత మైనడానిని ముఆచి స్మృతిపథమునందు నూతన 
ముగా నున్నవరద్వయమునే యాచించె నన్నచో దోషము లేదు, మధ్య కాల 
మందు జరిగిన యీావరద్వ్వయమునుగూడ కై శేయి మజివంగా:కిం న స్కరనీ 
వై_కేయి! సృరంకీ వా నిగూవాసే (అయో. 9. %) అని మంథరజాపకము చేసిన. 
మింద గై కేయి స్మృృతిపథమునకుం దెచ్చుకొన్నదన్నచో బాల్యమందు జరిగిన వృత్తాంతము బొత్తిగా మజిచెననుట యుపపన్న తరమే వివావాకాలమందు. 7 శే యిోాపుత్తునికి రాజ్య మిచ్చెద నని ప్రతి శ్రుతిచేసి దశరథుండు రామునికెట్టు పట్టముం 
గట్ల నుద్యోగించెను! అన్నచో, 

““ఉద్యాహకాలే రతిసం పృయోశోే ప్రాణాత్యయే సర్వధనాపహాశే, 
విప్ర స్యచాన్టే2_.ప్యనృతం వదేయు; పంచానృతా న్యాహు రపాతకాని,” 

అనున్యాయము నవలంవించి దశరథుం డట్లు చేసె నన్నయెడల దోషము లేదు. 
ద్వితీయా కే పము; —_ 
కీప్కీ_ంధా కాండములో వాలి నిరపరాధి నైనన న్నేలవధించితి వని యడు గంగా శ్రీ రామచంద్రుండు--- 



వీధికో xci 

“తద్య వ్రతీతస్య శ్రే ధర్తా తా మవృ త్తీస్య వానర | 
ట్రా కృభార్యావమశ్ళే౭..సీ క్రా దండో౭.యం (వతిపాదితః, 
నచ తే మర్షయే పాపం కత్తి యూ2_హం కులోద్భ పః, 
జారనీం భగినీం చాపి భార్యాం చాష్యనుజస్య యః, 
(ప్రచలేత నరః కామా త్తీస్య దండో సధస్టృతః.)” (కిష్కిం. 15. స) 

అని చెప్పి శాస్త్రమును గనుపటి చి “నీవ థ్రైతృజాయాస క్ర్షుండ వగుట 
వలన మహాోపాతకి వని నిశ్చయించి నీవంటివానికి వధ తప్ప నితరశికులు తే వని 
తలంచి నిన్ను వధించితొనని చెప్పెను. ఇట్లు జరిగియుండంగాం బట్టాభికషేకానంతర 
మందు( దారను వశపబుచుకొనుటశే సు గీ వుడుగూడ భ్రాతృ భార్యా గామిత్వ 
రూపపాపము గలవాం డయ. ఉమాసంహీతలోం బార్వతి శివని. బ్రశ్నించు 
చున్నది.--- 

“పుత్రీ భార్యా శివ్యభార్యా కనిస్ట్రభ్టాతు లేన చ, 
స్సుపొచ జ్యేష్ట భార్యా చ మాతులస్య కుటుంబినీ. 

మాతృతుల్యా ఇతి ఖ్యాతాౌః కథం తారాసమాగమః.” (అధ్యా. 10.) 
ప్రిందువలన మౌాతృతుల్యురా లయిన తారతోం గాంపురము వేయుట స్స్ 

పునికి మహాపాప మని స్పష్ట మగుచున్నది. కావున సు గ్రీవుండుగూడ వాలివలం 
బాతకి యగుటచే వథధదండనార్హు( డై యుండగా రాముడు పత్పాతము గలవా 
డై నుగ్రీవునిం జంపక వాలి నేల చంపె నని యా కే పము. 
సమాభానము :-_ 

శ్రీరామునికి లేశమయినను బతుపాతము లేదు. సుగ్బీవుడు దోషి కాడు, 
ఇందు కుమాసంహీతలో బ్రమాణము.._ 

“మోనిజాతౌసు నారీషు సంసర్లో లోకగర్తి తః, 
యోన్య జాతా స్వంగనాసు గమనే నైన కిల్ఫివమ్.”’ (అధ్యా. 10.) 

ఇందువలన దార యయోనిజురా లగుటచేం దత్సంగతుం డై నసు గృీవునికి 
దోషము లే దనుధర్శత త్తప్ర మెణీంగిన రాఘవుంయ సు గృీవ్రునియందు దయగల వాం 
డయ్యు సు గ్రీవునిభార్య యగురువు యోనినంభాతురా లగుటచేం దత్సపృ్ఫత్తు. 
డగువాలి పావీష్టు. డని నిశ్చయించి రాముడు వానిని వధించెను, ఇది గాక నటి 
యొకవి శేషము. 

“అస్య త్వం ధరమాణస్య సు సృీఐస్ట మహోతే నః, 
రుమాయాం వర్తసే కామాత్ స్నుపాయాం పాపకి ర్శక్ళత్ .”? (కిష్క_0. 18. 19) 

ఇందువలన సోడరు(డు జీవించియుండంగొ నతనిభార్యను ముట్ట(గూడదు, 
మృతుం డై_నసోదరునిభార్య పరి గ్రాహ్యూ రా లని వానరకులభధర్శము రామాయణము 
నాం ధ్రీకరించిన సోవీ నాథము వేంకటకవిగూడ నీయర్థమునే యాం ధి కరణమందు 
విశదీకరించియున్నాండు. రాముడు వాలితో జెప్పుమూట :-- 
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“వానశేంద్రా ! భ్రౌతృ భార్యా వమర్శనంబు సుగ్మీవునికిని సమానం బని యంటివేని స్కీ వుండు మాయావి పేలాంతర్లతయుద్ధంబుననీమరణంబునిశ్చయించి కౌరయందు వర్తించె. నీన్ర స్కుక్కీవ్రండు సప్రాణుం డగుట యెజింగియు నతనిపత్ని యగు రుమయందు వ ర్షించితివి. కానన నీదోషంబునకును సు గీచుని దోషంబున కును వైపమ్యుంబు గలదు. అట్టగుటం చేసి నిన్ను వధిం చితి,” తృతీయా శే పము:.___ 
బాల కోండములో వానరోత్ప త్తి పకరణమందుగంధ మాదననుపేణశరభు లయుత్ప త్తి చమొశరీతిగాను యుద్ధ కాండ ములో రావణ కౌర్టూలసంవాదమందు మజియొకరీతిగాన్సు ట్రలిపాదింపంబడియున్నది. ఎట్టన:- 
“ధనదస్య సుతీశ్నీీమాక౯ా వానరో గంధమాదన; 

అని వ్రారంభించి 

“వరుణో జనయామాస సుషేణం నామ వానరమ్, శరభం జనయామాస పర్డన్యస్తు మహాబలః.) (యుద్ధ.) ఈన్లకములయందు గంధమాదనుడు కు బేరపుత్తుం డనియుు సుకేణుండు వరుణసుతు: డనియు, శరభుండు పర్ణన్యునికుమూకు. డనియు. జెప్పంబడీనది. లే. గీ, అవనిం గిన్న కేశునంశంబున జనించె జగము లొక్క_ భంగి సన్నుతింప దైత్యేనూదనుండు ైర్యనిక్టితగంధ, మాదనుండు గంధమాదనుండు. తే. గీ. భునబలుండు సింధుపతియంళశమున జనించె, నలసు పేణుండు వన చరకులపరుండు జపవినిర్జికేకరభుండు. శరభు, డనెడు, ఐన చకవరుండును పర్షన్యూనలనం గలిగె,” యుద్ధ కాండములోం జెప్పంబడినరీతి వ దానికి విరుద్దముగా నున్నది. ఎట్లన: 
mp 

ద 
౧ 

శక అయ్ వో ప క అవా స్స్ జ్ర ఖ్ ళ్ 

సు సషషణ కెంత భరాతా పు ధ్ర స్య వీర్య వా౯ా 5 అని మొదలీక్షి 

Ee పుత్రా వైవస్వత స్యాథ పంచ కాలాంకకోపమా౩, 
గజో గవాతో గనియ శృ్ళరభో గంధమాదనః (యుద్ద. 80. 26) “ధర్యాత్తుం డగుసుషేణుండు ధర్మాపుక్త్రుండు గజగని యగవాత్ష గంధ మాదనశరభులు వై పస్య తునిపుత్రులు.”? 

అని యిట్లు సుషేణుడు ధక్మపుత్తుం డనీయు శరభ గంధవకూ దనులు వైవ స్వతపుత్తులనియుం జెప్పుటచేత బాల కాండ యుద్ద కాండోకారములకుం బరస్పరవిరో ధము చూపట్టుచున్నది. దీనికి సమాధాన మట్లన:ను పే ణశరభగంధవమాదను లను వేకుగల వానరులు "పెక్కుమంది యుండుటచే బాలకాండో కసుపే ఇశరభాదు లకంకు యుద్ద కాండో _కృసుపేణశరభాదులు వేజు గాన్చనం బూరోర క్స్ మయిన విరోధము లే దని తిలక వ్యాఖ్యానము ప్రతిపాదించుచున్నది, చతున్ధా తె పము: 
పదునాలుగేం డావోరని దల వర్లించినవానిచే( గాని యింద జికు వధింహ 

ఛా లీ ళు 
కక న 
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డ న బడ6౬ డని వానికి బ్రహ్తా నర మిచ్చినట్లు వానిష్టరామాయణమందుం గానవచ్చు 
చున్నది. 

“మేఘనాదో మహాఘ్టూోరం తపః కృత్వా. బృవీ తతః, 
బ్రహ్మాణం లోకక రారం నరాన్సే చప సొం పృతమ్, 

(బ్రావో తద్వచనం శ్రుత్వా మేఘనాదం తేదా౭. బృవీశ్ , 

చతుర్లళ చ సర్షౌణి నిద్రాహారవివర్జితః, 
రామ స్యాసరబో య సార కేన నాకో భవే త్తవ.” (వాసిస్థరామాయణ.) 

ఈయంశము వాల్మీకిరామాయణనుం దెచ్చటను గాన రాదు సరేకడా,యో కథకు విరుదముగా లత్షుణుండు నిత్యము వమాంసాద్యాహారములను భుజించు చున్నట్టు రాశ్రలయందు నిద్రించుచున్నట్లు ననేకస్థలములయందు బ్రమాణములు గాన 
వచ్చుచున్నవి. 

“అగో (స్కృదాయ భూ తేభ్య స్పీతొ2_థ సరవర్డి నీ, 
తయో రుపదదే భా9తోం ర్మృధు మాంసం చ తద్భ కమ్. 
తయో సుష్పి మథోత్పొద్య వీరయో; కృతశౌ-చయో;, జాలి స్నా _ 

విధిన జ్ఞానకీ పళ్చా చ్చశక్క తత్పాాణధారణమ్. 
అథ రాత్ర్యాం వ్యతీతాయా మవసు ప్ప మనంతఠమ్, 
చృుబోధయామాస శనై ర్లత్మణం రఘునందనః. 
స సుష సృమయే భాం త్రా లత్మణః చుతిబోధికః, 
జహొ నిద్రాం చ తం దీం చ ప్రసక్ష్తం చ పథి కృమమ” (ఆమో. 56. 1-8.) 

రాముడు వన వాసార నుయోధ్యా నగరము విడిచినదినము' మొదలుకొని దెరుగ నాపట్టణమును బ్ర వేశించుటకుం బట్టనపదునాలుగు వత్సరములలో సెప్పు డేయేప్ర, దేశములకు. బో యెనో ? ఎప్పు జేయెకార్యములం చేసెనో యాకాల 
మిష్పుడు నీర్హయింపంబడవల యును. 

వాలీ కిమహర్షి తనగ౦ంథనుందు రాముం డీదినమం దీ కార్యమును జేసె ననీ కంలో క్రిగాం జెప్పకపోయినను అచ్చటచ్చట నతండు సూచించినయర్థములను వ్యాఖ్యాత ల "నర్చినవ్యాఖ్యానములను నాలోచింపంగా నాకార్య మి కైర్పతుప బడుచున్నది. రాము డరణ్యామునకు బోవుటకు నిశ్చయించి య యోధ్యను విడిచి బయలు దేజి సదిన మే చతుర్ల శవత్సరపరిమితవివాసనన కాలమునకు బ్రథమదినము,అది వై త్రశుద్ధపంచమి. ఆనా(టెరాతి తమసానదీతీరమందు నివాసము, 
“తీతు స్తు తమసాతీరం రమ్యు మా క్రిత్యే రాఘవః, 
నీతా ముద్వీత్ష్య సౌమ్మిత్రి మిదం సచన'మబృవీత్. 
ఇయ మద్య నిశా పూర్వా సౌమిత్రే! (పృహీతా సనమ్? (అయో. 46.) 



2017 వీరి క 

హ్టీనా౭డు శృంగి బేరవుర ప్ర వేశము. గుహునితోసమాగమము. 

“ఆససాద మహాబాహు కృృృంగి బేరపురం పృ్కతి” (అయో. 50. స) 

స ప్పమినౌడు వనస్పతిమాలనివాసము. 

“ఆదాయ మేథ్యం త్వరితం బుభుతీ తె 

వాసాయ కాలే యయతు ర్వనస్పతిమ్.”” (ఆయా, 52, 102) 

అష్ట్రమిరొజున భరద్వాజాశ్ళ మము చేరుట. 

“గత్వా ముహూర్త మధ్యానం భరద్వాజ ముపాగమత్ *. (ఆయో. 5%, స.) 

నవమినాండు యమునాతీరముం చేరుట, 

“అధథా౭_సొద్యతు కాళిందీం శీ న్రుసోత సమాపామ్ 

చింతా మాపేదినే సర్వే నదీజలతితీర్ణ వః” (అయో. $54. 18,) 

దశమినాండు సాయంకాలమందు సుమంత్రుం డ యోధ్యను , వేశించెను. 

 అనుజ్ఞాత స్సుమంతగ్రో2థ యోజయిత్వా హయో త్తమాన్ , 
షా న, ౨ 
అయోధ్యా మేని నగరీం వయయా గాఢదురనాః. 

కత స్సాయాహ్న సమయే తృతీయే2_హని సొరథిః, 

అయోధ్యాం సమనుప్రాప్య నిరానందాం దదర్శ్భహ.” (అయో. 57. 4.) 

ఆరాత్రియం దే దశరథుండు స్వర్లతుం డగుట, వకాదళినాండు దశరథునిమృత 
కళబరము తెలద్రోణిలో నుంచంబడినది. 

శ శల టై రీ జ్ ల - 

స రాజూం రజి ౦ 6 రామ ప వాజికే వనవ్ ౦ అజనణ౦ ష్టం ర (అవా నము, 

ఆక్టరా కే) దశరథ స్పృంస్మరకా దుష్కృతేం కృతమ్.” (అయో. 6కి, 4.) 
“తెలద్రోణ్యా మథామాత్య్యా స్పంవేళ్య జగతీపతిక్, 

రాజ సృర్వా ణ్యథాదిష్టై క్చకుః కర్హాణ్య నంశరమ్.”” (అయో. 66. 14.) 

ద్వాదశినాడు భరతునివద్దకు దూతల నంపుట, 

“నసీ కే నాభ్యనుజ్ఞాతా దూతా సృంత్వరితా యయుః"? (ఆయా. 65. 11) 

ఆభూతలు త్రయోదశి చతుక్ష శి మార్లమందు6 గడవీ పౌర్ణ మినొంటి రాత్రి 

శేకయన గరమును బ్ర వేశించిరి. పాడ్యమినాండు భరతుండు మాతులగ్భహమునుండీ 
యయోధ్యకు బయలు చేతను. మార్లమధ్యమం జేడురాతులు గడవీ యొనిమిదవ 
రోజు నవమినాం డుదయమున కతిత్వరతో భరతుం డయోధ్యను బ్ర వేశించెను, 

“తొం పురీం పురుపవ్యాన్రు స్ప ప్పరాతోఫిషితః పథి, 

అయోధ్యా మగతో దృష్ట్వా సారథిం వాక్య మబ్రవీత్.) (ఆయా, 71, 18) 

ఆదినమం దే దశరథునికి దవానాదిసంస్కా.రములు జరిగెను, ఆదినముమొద 

లుకొనీ పదుమూ(డురోజులనణికు ననంగా వె శాఖళుక్ష పంచమివజకు భరతుండు 

దశరథునికి ఫ్రాద్ధకర్యల నాచర౭౦ం చెను. 
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“ల్రావ్లాణేభ్యో దడా పుకోం రాజ్ఞ స్ట స్యార్ట్వటైహికమ్, 
తతః పృభాతసమయే దివనే2ఒథ శ్రయోదశే.” (అయో. 77, 4.) 

వష్టిరోజున దేశీ యాచారనిద్ధ మగుదవాన చేశకోధనము,. స _ప్పమినౌ(డు 
మార్లకోధనకగాణకుం గూలివాం డృను బంపుట 

రి దిబళ స బో! ఓ కృయోదకో2.. యం దిపసః పితుర్వ త్రస్య తే విభో! 
సావఐశే సాస్టినిచయే క్రీపిహా త్వం విలంబనే.”” (అయో, 17. 22, ) 

సప్తమి మొదలుకొని దళమివజకు త్రూవ బాగుచేయించుట. వకాదళి 
నాండు భరతుండు రామునియొద్దకు బయలు చేరుట. ఆనాంటి ర్యాలి గంగాతీరమందు 
నివాసము. ద్వాదళినాండు భరద్వాజా శ్రమప్రా ప్రి, త్రయోదళినాండు భరతుండు 
రామునితో. గలిసికొనుట, చతుర్దశి పౌర్ల మాసి పాడ్యమి, మూండురోజులు 
భరతుండు చిశత్రకూటమం దుండెను, వై శాఖబహాళద్వితీయ భరతుండు తిరుగ 
నయోధ్యకు బయలుదేరెను. చవితినాం డ యోధ్యలో. బ్ర వేళించెను. ఈరీతిగా 
నొకనెలమిాందం బదు నై దురోజులుకాంగా వై శాఖబహుళ పంచమి నాడు 'రాముండు 
చిత కూటమునుండి వెడలి య త్రిమున్యా శ్రమము బ్ర వేశించెను. ఈరీతిగా 

“కంచి త్పంచ దశా నాసా "నేకం సంవత్సరం క్వచిత్ , 

కచి చ్చ చతురో మాసాకొ పంచ వ ట్బాపరాకా క్వచిత్ , 

ఆపర త్రాధికం మాసా ద స్యాస్ట మధికం క్వచిత్ , 

శ్రీ నాసా నష్ట మాసాంక్స రాఘవో న్యనస త్ఫుఖమ్. 
తథా నంనసత స్పస్య మునీనా మాశ్ళమేషు నై, 

రమత్ర శ్చానుకూల్యేన యయు సృంనత్సరా దళ.” (ఆర, 11.) 

రాముడు వుట మూండుసంనత్పరములు పంచవటియందు. గడపెను. తరు 
వాతంబదునాలవసంవత్సరపుం జై త్ర మాసమునసీతా హరణము. వైశా ఖమాసములో 
సుగ్రీవుని జూచెను. ఆపాఢమాసములో వాలివధము. అశ్ష్టయుజ మాసమందు 
మైన్యోద్యోగము. ఫొల్లునమందు వానరులు శబ్రాయోపవిస్తు లగుట. ఫాల్లుణళుద్ల 
చతుర్దశినాడు లంకాదవానము. ఫాల్దుణబహూుళ అమావాస్య నాండు రావణవధ, 
వై శ్రుళుద్ధ పాడ్యమి నాండు రావణునికివిఖీ షణుండుదహానాదిసంస్కారములు సేయుట. 
ద్వితియయందు. విభీషణపట్టాభియే.కము, సీతాప్రా ప్తి. తృతీయరోజున లంకనుండి 
రాముండు బయలు దేజుట. చవితినాండు కిమ్కీ౦ఛాప్రా క్తి పంచమినాండు భోరదాగ్టజా 

లి శ్రనుస్త క్తి, 
“ఫ్రా చతుర్ద శే నస్టే పంచమ్యాం లక్షణా 

ఛరద్వాజాశృమం ప్రాప్య సతందే నియతో మునిష్. (యుద్ధ. 127, 1,) 
షష్టీనాండు నందిగ్రామప్రా స్త. జటావికో ధనము. అయోధ్యాప్రా ప్తి. స_ప్పమి 

టై 

నౌండు శ్రీ రామపట్టాభి పే కము. (గోవింద. వ్యా.) 

జః 
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బుధవరుల కొక విజ్ఞ వ్. 

ఆభ్యలారా! మొ ప్రియమిత్రులు, నాం ధృ భాపాభివృద్దికి( జరకాలమునుండి పొటువడుచుండువా రిలో న గ్గ గణ్యులున గు బ్రహ్మాన్సీ; వావిళ్ల. వేంకళుశ్వురులుగాప గోవీనాథము వేంకటకవిశిరోమణివిరచిత మగునీయాం ధ్ర రామాయణమున కాక 
యుపోద్ధాతము వ్రాయుమని కొంతకాలము క్రిందట నన్నుంబ్రోత్సావాము సేయంగా నాజుమోాసముల క్రిందట నారంభించి నేంటికి ముగంపగలోలిని. శ్రీరామాయణ మువంటి వుహానీయ, గ ౦థముయొక్క_ వి శేపార్థములను సాకల్యముగా వివరించుట యెవ్వరికై న నశకర్ణిము అందులో ముఖ్యముగా గోవిందరాజీయ వ్యాఖ్యానము, త్రేని శ్లోకి మొదలగు గ ంథధముబయందుం ట్రటిపాదింపంబడిన యగముల చే సీరకరించితిని గాని స్షతం శ్రీముగా నెద్దియు ప్రాయ లేదు తుదను చ్రాసినరామాయణ ఘట్టముల యొక్క పరిస్కారములను బ్ర హ్హ క్రీ, వావిళ్ల, రామస్వామిశ్యాన్తిగారు సంస్కృత వాం రామాయణమునకువ్రానినస్ంస్కృత్ోపోర్దాతమునుండి తేని గించినం ౫ హీ ముగా వ్రానితిన, గుణదోవవిమర్శకు లగుబుధేజనులు నాయందు దయ నేని యందలి దోషములను విడనాడి గుణములను గృహీంతుకు గావుత మని యెొల్లపుడును ట్రౌక్థిం చుచున్నాండను. 

ఇట్లు విన్నవించు బుధజనవిభేయు.డు, 
మేడేపల్లి. వేంకటరముణాణార్వ్యులు. విజయనగరము | శ్రీ విజయనగర నువోరాజసంస్థావీతాంశ్రేయ పాఠశాలా, వరమే. 1916. 

సంస్కృృతభా పాధాాపకుండు. 

rangi 



విషయము. 

గ గంధక ర ద సనంకావతౌరనర్థ నము 
గంధక ర్త తన ౫ గు ంథము త సిద్ధి కెక్కి నచందం జెణింగించుటు 
క్ట శ్రీ జేంకటిగిప్రంపక్ష నము 
శ్ర వేంకటగిరిపు పురాధిరా జసంళాసతొరనర్ష్మ నము 
కో వెలుగోటి సర్వజ్ఞకు మారయా చేంద్ర ద భూ ఎల్ల పు ధ్రుళంస 
షసష్ట్యంతేములు 

బాలకాండము, 

నారదమహర్షి వాలి కికడ కేతెంచుట 

నారదుండు = వానీ వ్ న రారామకథ నెణింగించుట 
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ర్తి విషయసూచిక, 
మ్మ యము, 

చేనితొలు 9 నార *యణునికీ రావణవథధోపాయంబు6౬ చెల్పుట ఏం 
నారా యణు(డు జేనతీల కఛళయ దానం బాసంగుట రట 
వ్తాజా సత్య పురుముండు దినపాయసంబు దళరథున కొసంగుట 8 
దశరభుం చౌరెనరట" యాసంభు విభజింది భార్యల కొనంగుట 66 
బ్రాహ్మ బేనతీలను ననచరణయానుల బుట్ర నియోగించుట ఈం 
శీపతలు సనచరరమమోనుు ( ద తేన్నామంబుల నపకోరించుడు . 2 
ఒం రామాసతారఘట్టము 

0 
సంత త్యణళత్రు ఘ్నులు లు EE యోసుమి, త్ర అయం దుదయించుట wee 
ససీస్టమవార్షి రామాగులకు నామకరణం. జేయుట 0 
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విశ్వామి కు, ండు యాగరక్నుణా క్ర మై గామునిం దన కొనంగ 6 నోరుట ఏం 
దళరణనుండు రామునినెంటం దన్నును వోడ్కని ఇ " వ్యనుట 2 
ద3= గుండు విశ్వామిత్రుని సుపొహుమారీచాదుల సమాఖారం బడుగసకు ie 
దకోరగాంశు రాక్షిసులఏంంలఖు విని వెణిచి రాముని బంప నొక ననుట ea 
విశ్వామి కు, ండు దశరభపచేనంబు విని యత్యద్దుం డగుట అల 
వసీష్టు (డు రాముని విశ్వామిశ్రు,న కాసంన్ మని దశకభునకు బోధించుట ంం6 
దళరశుండు భామల లత్ముణుల విశ్వోమి క్రు,నివెంట 6 బదప్రుకు . 0 
నిక్వామి గ్ర త్ర “మహర్షి రామునకు బలాతిబల లనెడుు మం, త్తే ంబుల నుసబేశిందుట 4 
విశ్వాని | తు, డు! రామునికి 6 దాట కాన్ఫతౌంత ంబు; శ్చ దాని జంప నియోనగించుట 
శ్రరోమాంయ తాటకను ఇంహారించుట . 

దెవేం గుడు ప్రీతుండై కాకికునితో ౫ సృికాక్వపు తుల రామున కొసంగు మనుట 
విశ్వామ్ స, ండు “రామునకు * గృ శాక్యాపక్యంబు వ అనుస సమస్తాస్త ముల నొసంగపట 
విశ్వామి_మండు రామునకు దనదగు సీద్ధ ౯ త్త ,నుము యొక్క. సృథానం చెతంగించుట 
విశ్వామి, కు, (డు రామంత్షణులతోడ సర్టేకీయా క శృమంబు6 (బ్ర ఏ వేశించుట లం 
విశ్వామి త్రు, కు (డు యా గారేంభము6 జేయుట oe 
yy రాము కు నూనచాస్త్రంబాన మారీచుని సము ద్క ౦౫నం 2 బడ వై వె చులు ఎ ఉలి 
రోరాము6 డాస్న్యేం యవాయవ్యా స్త సంబులశే సుపొహు తత్రైన్యంబుల. గూల్క్చుట 
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వీషయనూచిక, 
వీషయము. 

గరుడు. డంకుముంతునికిం బాడనూపి తేజ్ఞనకులకు సద్దతి గలుగు నుపాంకుం' బెతియంచ్చు లత భగీరథుడు గంగావతేరణమునకు( గాం సా మొనర్చుట శల భగీరథునకు 6 హ్మప్కత్యత మై గంగాపాతము సహాంచుటకై యిీళ్వరుని త్రో ౦ఫు ఛగీరథునికి. బర మేశ్యరుండు పొడనూపీ గంగను శిరంబున సహీంతునని కరుణీంచయట ౫౦ గౌనలేపసంబు నకుం గ్ర్కుద్ధుం డై పర మేళశ్వురుండు దనజటాజూటంబు వెంచుట భగీరథుడు శినశిరంబున( బడినగంగం గానక తపం బొెనరించ శివుండు కరుణించుట జహ్ముృనహోముని గంగానది యంతయు యమ్రింగుట 
బ్రహ్మ భగీరథుని (6 ప్రిశంసీంచి నకంబు లొసంగుట 

న్స్ వై దము బం త్తే క్ 
విశ్వామి తు, (డు శ్రీరామునికి సముద్ర, మధ నన్ఫృత్తాంతేం బెతింగించుట కివుండు చేనతలచేం బ్రార్భితు డై విష్టునానతి హాలాహలంబును (మ్రింగుట మందరగిరిని విష్ణువు కూర్మరూవంబున వీంపుమో6ద ధరించుట 
విష్ణువు మోపీానీ వేషంబున నమృతంబు సురలకు. బంచిపెట్టుట 
దితికి గక్యోప్రుం డిం, దుని జయించు. బు తుని బడయా నరం బొనంగుట ఇం చుండు కోపటంబున( బరిచరించుదు దితీగర్భంబును ఖుండించుట 
సుమతి 'యనురాజు విశ్వామిత్రుని బూజించుట 
విశ్వామి తు,ండు రాముని కహల్యావృతాంతంబు౬ 'చెల్చుట 
గాతము (డు దేవేం దున శపించుట 
శాతము డవాల్యను శపించుట 
'దేవేంద్రుండు మేషవ్భవణు 6 డణుట 
రామవాదర జస్స ఎర్భంబున నహల్య శాపవిమ క యగుట, 

p నుల 
ఛ్ జే 

విశ్వామిత్రుడు రామలక్షుణసహీతు డై జనకుని యజ్ఞ వాటంబు. జెరుట విశ్వామి తుడు జనకోనికి రౌమలక్షణులన్న తొంతంబు. చెల్పుట వ లో అట్లీ క్తి శతొనందులడు విశ్వామిత్రుని రామునిం ద్రళంసీంచుట 
కోతౌనందు(డు రామునికి విశ్వామి క్రుస్ఫతాంతంబు. చెల్చుట 
విశ్వామి తుండు వనీస్థా కనుము జేరుట 
వసిష్టుండు విశ్వామి తుని చమాయుతేముగంల బూజం బే కొనం గోరుట నందినీ భేనువు విందుకు సలయువస్తువులు నర్జించుట 

నా 

2 ఇ” 

విశ్వామి త్కుండు నండినీచేనువును ల్ కాంపు నిచ్భయించుటు 
విశ్వామిత్రుడు నందినీ ధేనువును బలాత్క్ళారముగా. గొనిపోవుట 

ద్ నధ రా . . 
విశ్వామి త్రృగ్భృ వాత రై నందిని వసీస్టునియొద్దకు వచ్చి మొట లిడుట 
వసిస్టునికోపంబున విశ్వామిశ్రు నిసెన్యంబులు హతము లగుట 
విశ్వామి త్రుండు శివునివలన జము త్రంబులు వవతయుట 66 విశ్వామిక్రు, ండు మహో స్త్రంబుల వనీష్టు నా కృనుముమో (ద బ్రయోగించుఖు ఏం వనిస్థు(డు _్రైహ్మదండనున విక్వామితు నియ స్తముల ననియు మడియం జేయుట విశ్వామిత్రు ండు వనీష్టుచే నవమానితుండై తవంబు6 జేయ బోవుట్ర 
రా ఆక . త్త తో న్ 

ని వై హా నుగ 
శ 

(హా విశ్వామి త్రునకుం డఊక్యోతు మె రాజర్లి తం బొసంగుట . 0 తీకంకునుహారాజు జజేహాము గా స్వర్హ ముం బొంద గోరుట్ర 
ప్ో «9 Ce క్ట 

(తి,ళంకుండు వసిన్టు చేత. దిరస్కృతుండై సలస్ట్రపు క్రులవాలి కరుగుటు 
వజ 

మని కపించుట 
వసీస్థపు త్రులు (త్రీళంకుని. జం డాలు (డవు గమ్మని శపిం 
(త్రాశంకుండు విశ్వామి త్రుకడ కపట 

DD విశ్వామిత్రుడు (శ్రగంకుయాగమునకై బుషుల నందణ విల్పబంపుట oe 
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క్త 
పుట, 
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4 వ్షయనూచిక. 
విషయము. 

విశ్వామి తు,ండు వానీక్య మహో దయుల కోపీంచుటు 48 
ca) ఏ న్ వశ 9 ప్త స, చ రన ఎ గ్ గళ a 
శ్వామి తుండు తనతిపోమహి మేం (ద్ర ౭కుని క మునకు (6 బంప్రుతు “00 

విశ్వామి తుడు (= శంకునకై. యన్య స్వర్షంబు సృృబియించుట 6 
విశ్వామి త్ర,ండు పక్సిమదికు_న కరుగుట 
శునశ్నేష్పుండు విశ్వామిత్రుని కరణము నొందుట * 49 
శునశ్నేఫుండు విశ్వామిత, పృభానంబున నింద్రా యేం, దుల యనుగహంబు వవయుట 
దహ విశ్వామి త్రునకు బుషిత్వం బొసంగట జం 
మేనక విశా మిక్రుతపంబునకు విఘ్స ము జేయుట .e 
బావా విశ్వామి తృునకు మహర్షి త్వి మెొంసంగట 9 
ఇంగద్రుుండు విశ్వామి. తు నితేసము మాన్న రంభను నియోగంచుట . 
విశ్వామి తుండు రంభను శపించుట . , 04 
ఇం. ద్ఫుడు సృద్ధ బ్రాహణరూ పుండై విక్వామి, త్పుకడ్ కరుగుట 669 
యా విశ్వామి. తు నికి య్రవ్మార్డి త్వ 'మొనంగుట : 29 
జనకుంను విశ్యామితు9నకు శినధనుర్మాహాతి ్య౦బు 6 'చెల్చుట 42 
జనకుడు విశ్వామితుకొడక్షు శివగునువు డెప్పించుటు . 0 
రాముడు శివధనువు భగ్నము6 జేయుట 2 
జనకుడు దశరథునియొద్దకు' దూతిల6 బంపుట 66 
దళరభుండు కుమారక ల్యాణంబునుగూర్చి (పృగంసించుట 4 
దళరఖుండు బుత్విగుపాధ్యా యసహీతు (డై మిశైల కరుగుట 6 
జనకుండు దనతేముం డగుకుశ ధు జాని వావించుట 4 
నసిష్ట డు జనకునికి దళరథాన్వ య కృ, మం బెతంగించుట 
జనకుండు పసీన్టునితోం దననంశ క, మంబు. జెప్పుట ం 
నసిష్ట్రవిశ్వామితుగలు భరతశతు9ఫఘ్ను లక గుళ ఫ్వజుకూంతుల నడుగుట . 
దళరణుండు కమారాభ్య్యదయంబుకొజుకు నోదానంబు€ గావించుట - 

భరతుని మాతులుం డగుయుధాజతు దళరథునికొడక్రు వచ్చుట 
వసీ స్టుండు జనకునికి దళరథ్టుండు నగకద్వ్యారంబున నున్నవా. డని తెలబట .., 
సీతారామవివా హఘట్టము . 
జనకుడు లతుణభరతేళ శ్రుఘ్ను లకు నూరి శామాండవీ శృ తెకీర్తుల నిచ్చుట 0 
దళరఖుండు జనకునిచేతం బూ=జితుం డై యయోధ్యకు. బోవుట . 
దళరథుండు మార్తమున దుశ్ళకునముల6 గని వితర్కి_ం౦చుటు 68 
రఘురామునొద్దకు6 బరశురాము డు వచ్చుట . 
పకశురామునకు బుషు లందటజు6 బూజం జేయుట 46 
పరశురాముడు రఘురామునితో ఫఘాగిరంబు గాల బల్కుట 449 
దశరథుడు పరశురాముని సవినయంబుగ ననునయించుట . 
పరశురాముడు రఘురామునికి వైవివై ప్టవధనువులయుత్చ త్తి ప, కారంబు( జెప్పుట... 
రఖఘురామునిచేతం బరభురాముండు భగ్ళ వీర్యం శగుట 40 
నయ రెము ణు ఎరళు ౮*మునిప్టుణ్యలోకొములపై బాణై మయోగంబు6 జేయుట శిబి 
ఏపరశురొము(6డు రఘురెముని: య? ంనించుట 46 
దశరథు(డు పుత్రులతో (హాడి యయోధ్యాపట్టణంబు6 | బ, వేశించుట . 
భరతళ, తుఘ్బులు యుధాజిత్తు వెంట శోక యరా జునొ ద్దకుం బోవుట . 
చ” "ముసా జన్య భిసర్ణ నము 66 

పుట. 
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వీషయనూ చిక, 
విషయము, 
సీతారామపరస్పరానురా గాతిళయా ఖిపర్ష నము 
పుష్పమాలికాబంధము 

అయోధ్యాకాండ ము. 

భరతుండు ₹ క్రుభ్నుసమెతు6 డై డె కేనమాతులగృహంబు నకం జనుట . 
దశరభుండు , కీ రొముని యువరాజుగా ౬ జేయం దలంపు6 గొనుట 
దశరభ్సుండు సుమం త్రాదులతో క్రీ కీ రామునకు6 బట్లాభిషేకంబు (జేయ నాలోచించుట 
జనంబంతయు దళరశణునితో 6 దమయభిమతంబు చెల్చుట 

జనులందటు , కీ రామునిగుణంబుల6 బటెగోంనించుట 
దళరథుండు నసీస్థాదులతో రామాభి స్వే షకో.చితసంభొరంబు లొనంగూర్చు. జనుట.. 

4 ఉప 

తి 40 

నునుంర్రుండు | దకోరథునికడ డకు (శ్రీరాముని. దోడితెచ్చుట ee 
శరథుండు శీ రౌముని ధరణీఖోంంబు వహింప నియోగించుట 66 

సునుం తుడు వెండియు ,దశరభునికడకు రాముని దోడి తెచ్చుట 4 
దళరథుండు భరతువిగతించి శంకించుట ం 3 
(రాముడు దళ రథాభి ప్రా పాయంబు6€ గాసః ఒకు చెల్చుట 46 
దశరథుడు రామునిచే నుపవాసంబు. జేయింప పసిష్టుని నియోగించుట 68 
రామునిపట్ర్టాఖిపే ముకంబునకుం బురజనులు పట్టణ మరంకరించుట “2 
రాముండు రాజ్యాధిపతి యగుటకు జనులు సంతేసీ లట . 
పురాలంకారంబు6 జూచి మంధర యాళ్చర్య పడుట 46 
మంధర వే కకు దుర్చోధే సయుట్ల 49 
రామునికి? బట్టూ భి' సేకంబు జరుగుట మంధరవలన విని కె కేయి సంళేసీల్లుట 
మంథర దుక్ఫో నల విని సరిగా దనుచుం గై కయి దానిని సమృతిపజచుట . 
మంథర యతికశినముగా. గై శేయికి చుర్చోనన౬ం జేయుట 26 
౩ క మంధథరకు రామునిసద్దుణంబులయ "దల్చుట 
మంథర కైకకు నాన్నాప్త కాఠంబుల బోధించుట 
మంథర కై కెకకు రామవివాసన భరతా భి మచనముల కపా యం బైటేంగించుట 09 
డక మంథరను శామంచుట. 
మంథరోప పచేశంబునం ౫ కై నేయి క్రోధంబు. బూనుటు 

దశరథుడు ¥ కై కేయీోగృహంబునకు సచ్చుఓ | అట 
దశరథుడు క కేయి6 గానక పరితపించుట “0 
దళరథుండు క్ కేయిని నానా పృ కారంబుల ననునయించుట "6 
వే కయి దళరథ్దునిచే శపధంబు6 జేయించుట జం 
క "కము దశంధథుని ఫరతా ఖిమొచినరామవి వాసహాపనరద్వ యం బడుగుటు . 
దశరణుండు నానా కారంబులం గై గెకయిని చూజుట 66 
దళవథుందు * చ కేయికి రాముసిసక్షుణంబు అఖివర్జిం చి బోధించుట ఠం 
నన్ ష్యాండు భళరభునమందిరంబునకు న చ్చు “0 
నసిస్టుడు సుమంత్రు నితో దశరథునికి. దనరాక యెలీంగింప్లు మనుట a 
సుమంతుడు దశరథుని మేలుకొలుపుట . “9 
శ్ క రామునింల పోడి ఎ తేమని సుమంత్ర నియోాగించుట “40 



6 
పీవయ నూ చక, 

విషయము, 

సుమం, త్పుండు మహీపతులనియోగంబున మరల దశరథునియొద్ది కరుగసట |. దళరభుండు రాముని. దోడీ తెముని సుమం తు,న కాజ్ఞాపించుట 09 సుమం, తుడు (శ రొనముమందిరము జేర నరుగుట 
. సుమం, తుడు రౌొమ్మునికి దళరథనియోగం బెటింగించుట 66 రాముండు దళ గధమందిరంబునకు 6 బోవ్రలు 
00 పౌరులు రాముని నానొవీభంబుల నఖినందించుట 
9 రాముడు దుగఖికుం చగుదశోరనునిం జూ చి నిచారపడుట . ం4 రాముడు దళరథదు ఖు కరణము గే కేయి నడుగుట "| ౪ కైక్ రామునికి మున్ను తనకో దళశర్యపండు నవద్వయం బిచ్చినతెజిం గెబీంగించుట రాముడు దళ రథానుముకంబు నేజవేర్చెద నని చుళిళ్త ౧ జేయుట 0 వైక రామునికి. దాను నరద్వయంబునకుం గోరిన తెలంగ జెక్టూట ఆలం రాముడు చేశేయి చెప్పిన ప కారము సమ్మతించుట 
2 కైకేయి రామునితో భరతాగమనపర్యంతం బుంశవలదని జేగిరవ శౌప్పుట . రాముడు దళరగునక నమస్కరించి బయలు దేటుట 
లం సళ కిం అంక" ప్రక _సేరిలందబు విఎపించుట 

రొముడు కౌసల్యకడకుం బోవుట 
నౌముండు తనకు సంభవించిన యరణ్య గమనంబు గాసల్య కెటింగించుట కొస రామునిమాట విని మూర్చవోవుట్ర 
కౌసల్య రామునితో, దనద్వుుఖంబు లన్నియు. జెప్పికొనుట అత్యయండు మన ధవకు( డెనదకకునిమాట వినుట యు కిము గాదని చెచ్చుట., కౌసల్య రామునికి లత్రణు౭డు చెప్పినట్ల చేయుమని బోధించుట రాము (డు కౌసల్యకు సయు _క్రీకంబు గా సమాధభానంబు+ జెపస్పూట రాముడు లక్షేణునకు సమాధానంమి( జెవ్చుట 
రాముడు కౌసల్య ననూనయుంచుకు 
రాము (జు లక్నణుని ననూనయించుట 
రాముడు లత్యణునికి( లైక్ మాందం గలకోషమును బోంొట్టుట అక్ముణుండు రామునితో చే నెంబు చుబళంబు గా దనుట లత్యణుండు రామునికి గై కేయి దుర్శంక్రేం బెలీంగించుట లమ్మైణుండు తౌను రాజ్యమును కామున్సిక్షి లో ంటబజఅతుననుంుు రాము6డు కాసల్యను6 దాను వనమునక్రు6 బోవుటకు సమ తిపజచుట కౌసల్య రౌమునివ్( బ్రైస్టానికన్వ స్త బ్రయనంబు( "గావించుట రొము౭ను స్వగృహూంబున కరుగుట 

నీత రామునిముఖంబునం గల దుగేఖమునకుల గారణం బడుగట రాము6డు నీతక్ష దక రథనిచేశం బు 6 దెల్చుట 
రాముడు నీజక్ర బులు గజి 
నీక రామునితో. దానును వంటే సతు న్వ్వట్ర 
శ్రీరాముడు స్ీఆను వనమునకు రాన వనుట్ర 
రోములవు సీతకు వనవానంబునం న యిడుముల 'దెల్చుట సీతె తన్ను వనమునక్రు( దోడ్కొ నిపోవలయు నని నిక్బంధించుట "ముడు నీతను వనమున్వు( వోడుకొని పోవట్రక సమ్మతించుట 

శ చం 
॥ రాముడు సతిప గుకా్యజామువ ఉన" మును | ని వెళ్ల 

పరే గ్ల ya లమ మును జశొంనింని వెళ్ళును 
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వీ్షయనూ చిక, 
విషయము. 

రాముడు నీతతో బ్రావణులకు దొనములు సేయు మనుట 
లత్యేణుండు "నేనును వనమునకో సచ్చెదనని రాముని (6 చ్రూర్థించుట 
రాముడు లక్ష్మణుని వనమునకు రావల దనుట 
లక్షుణుండు సరము కికంబుగా రౌముని వేండుట 
రామేుండు లక్ష్రణవనాగమనంబున కొొడంబడుట 
రాముడు వసీష్థపు త్రుం డగు సుయజ్ఞా రావించుట 
రాముడు సుయజ్ఞాదులకు ధనధాన్య మణి నోభూషణాదుల నొసంగుకటు 
శ్రీజటుం డనుబ్రాహ్హ-కొ చత్రీముంశు రామునికశ న తెంచుట 
రాముడు తి శ్ర జటునికి బహుసహ్న సృంబులు గోవు లాసంగుట 
రాముడు దోరథదర్శనంబున కసట 
జను లందబు రాముని జూచి పలుతెజంగుల విలపించుట 
రాముడు దకొరభునకుం దనరాక. దెల్నుమని సుమం్రు నియోగించుట 
రాముడు నుమం తుండు వెంట రాగ దశారధునికడ పే కుపట 
రాముడు సనమునకం బోవ ననుజ యిమ్తని దశరథుని వేయుట 
దళరభుడు రామునికి పనమునక్రు6 బోన నేనుజ్ఞ యొసంగుట 
రాముడు దశరభ్రు భ్యనూరార్మట 

మ. 3 కేయికేల్లి గురాణారంబు లుగ్గడిం చుట 
సుల క్ర (డు కే కేయికి | నితులు చెల్చుట 
కౌకేయి దళరభునితో సగరుం 'సమంజునట్ల రాముని సనమునకు6 బంఫు మనుట 
సిద్ధాట్టం దనువృద్ధమం త్రి క శేయికి నయంబు, 'దెల్చుట 
దకీరథ్ండు వై శేయిక్ నయాంబు( దెల్చుట 
రాముడు దళర్దుని వల్కు_లము లడుగుట 
రాముడు నీతక్రు నల్బు_ లముల6 గట్టుట 
వసీష్థు (డు శె కేయిని దూటుట 
దళశరథుండు శే E కెకేయి య న్యాయంబు నుగ్తడించుట 
రాముడు కాస్యును సన్గానించుచుండు నుని దశరథుని చ్రార్టించుట 
దశరభుండు నీత్రక్రు దిష్యఐ స్రాళ రణాడుం వొసంగసుట్ర 

సల్య వీతకు హీతోపచేశముం జేయుట 
రాముడు కౌసల్య నూరార్చుట 

సీతారామలక్ష్మణులు రథాయాథు లై తేకలుట 
రాముండు సుం త్ర న రథమును వేగముగ( దోలు మనుట 
అంతేగిపుర స్త్రీలు రామవివాసనంబునుం ౦ గారి విలపించుట 
దశరథుడు కెకేయిని దూూటుట 

దశరభుతు రాముని 'బేర్కొని విలపించుట 
దకరథుడు కౌసల్యాసదనమున కరుగుట్ర 
కౌసల్య ప్పుత్రు, ని బేర్కొ-_ ని విలపించుట 

సుమిత్ర, కాసల్య నూజఅడించుట. 
రాము(డు పౌరుల నూజడీంచుట 

వి వ్రులంద జు రాముని సననమునకు6 బోనలదని ప్రారించుట 
ధామండు తమసాతీరంబు 6 జేరుట్ల ¥ 
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8 వివయనూ చిక, 
విషయము. 

రాముడు నిద్భితు అనుపౌరుల నంచించి వనమున కరుపట 

పౌరులు నిద్రలేచి రామునింగానక విలపించుట 
పారకాంకలు భర్రలతోడ నా న్మాప్కకారంబుల విలపించుట 

వనంబునకుం బోవు రామునిజూచి గ్రామనివాసులు దుగెఖించుట 
రాముడు జనపదనివాను లగుజనుల నూజడీంచుట 
రామా(డు గంగానది, జేర నరుగుట 
శృంగి బేరపు రాధీశుం డుసగుహుండు రామునిం జాడ వచ్చుట 
గుహుడు లక్షణు+డు ని దపోకయుండుటను పూచి జబరితేపీంచుటు 
లక్షుణుండు రామునిననవాసమును గుహునితోం జెప్పి దుకిఖించుట 
లక్షుణు నాజ్ఞ గుహుడు గంగ దాంటుట కోడం చెప్పించుటు 
రాముడు సుమంత్రు, నయోధ్యకుం బొమ్మని చెప్పుట 
రాముడు సుమం త్రునితో దశ రథాదులకు. దననమస్కా రముల( దెల్చు మనుట , 
సుమంత్రుండు రామవియోగమును దలంచి దుగఖించుట 
సుమంతుడు తౌనును రామునితోడ ననమునకు నచ్చెద ననుట 
రాముడు సుమం శత్రు నయోధ్యకు. బౌ మ్రనుటకు6 "గారణము6 బెప్పుట 
రామలక్ష్మణులు జడల దాల్పుట 
నీతా రామలతృణులు నౌకారోహణము. జేయుట 
సీతాదేవి గంగానదినిం దార్ల ంచుట 
రాముడు దకేకభాదులం దలంచుకొని దుగఖించుట 
రాముండు లక్షుణు నయోధ్యకుం బొమ్మని చెప్పుట 
రాముడు లత్షణు(డు వనమునకు వచ్చుటకు సమతించుట 
సీతారామలత్ముణు భరద్వాజ్యాక్తమము( 'జేయట 
భరద్వాజుడు రామునకు జ్మాల్మేకూటమునకు( బోవుడారి యెతటింగించుట 
భర ద్వాజనచన పకొౌరమున రాముండు చితేకూటమున కరుగుట 
వీతారామలక్షుణులు యమునానది ను _తేరించుట 
సీత శ్యామ నామకం చైనన్య నొభధవృకుంబునకు నమస్కరించుట 
రాయుడు నీతకు ననంబులయందలిచి త్ర,౦బులను చెల్పులు 
రాము (డు వాలీ కిమహామునియా. శృమము6 జేరుట 
నీతారామ క్షణులు వర శాలా ప శేకము చేయుట ద 2 UU 
సుమం తుం ఢయోఢ్య కరుభుటు 
సుమం, తుడు దశరథుని సందర్శించుట 
దకరభుడు సుమంత్రు ని రామన్ఫ తాంతం బడుగుట 
సుమంత్ర డు దశరఖునికి రామవాక్యంబులం జెప్పుట 
సుమం తుండు దకరభునికి ఒబక్షుణువాక్యంబులం జెప్పుట 
సుమం, తుడు దకరథునికిం చాను దారిలో? గన్ఫృతెజి6గుC చెల్బుట దశరథుడు తన్ను దూజుకొచుచు నాన్మాప్ప్కకారంబుల దుగభఖించుట సుమర్మ తుడు కౌసల్య నూజడించుట 
కౌసల్య దశరథుని నిందించుట 
దకకభుండు తాను మున్ను చేసిన మునికుమారనఢము. దలంచుకొనుట 
దళరనుండు న్యమ్కు.డై కౌసల్య ననూనయించుట 
కాసల్య దశళరథు ననూనయించుట 
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వివయనూ చికి 
విషయము, 

దశరథుడు కాసల్యకు మున్ను తౌను జేసినమునికుమూరనవము 6 'బెల్పుట 
దళఠథుండు పుత్రశోకమున మృతుం డగుట 
మృతుం డగుదళరభునిం జూచి యంతేరిపుర స్తీ అందజు విలపించుట 
శాసల్య సై శేయిని దూజుట 

గౌతమాదిమునులు సనీస్థునితో రాజ్యమునకు రాజు ేర్పణుపవలయుననుట 
వసిస్టుండు భరతళత్రుఖఘ్నులం దోడ్క్కొంని రమ్మని మంత్రు. నియోగించుట 
పనిష్టనియు కు లగుచారులు గిర్టివృజపురంబు. జేరుట 
భరతునికి దుస్ఫ పప్ప మగుట 

భరతు (డు తన్నప్రియసఖునికి స్వప్పప కారము( చెల్పుట 
అయోధ్యనుండి సచ్చినదూతలు భరతుని సందర్శించుట 

భరతుడు తేనమాతౌముహుని నయోధ్య కరుగుటకు సెలనడుగుట 

మాతామహులు భరతునకుం గానుక లొసంయట 

భరతుం డరోగ్య కరుగసట 

భరతుం డయోధ్యను జూచి యందలిదుగిఖనిమి _క్రేమల సారథికిం జూపుట 
భరతుడు కై శేయిని సందర్శించుట 

భరతుడు పీతృ మరణం బెలింగి దుగిభఖించుట 

భరతుడు కై కేయిని రామవివాసనంబునకుం గారణం బడుట 
కైకేయి భరతునకు రామవి వాసనంబునకుం గారణంబు+ 'చెల్చుట 
భరతుండు కైశేయిని దూబుట 

భరతుడు కై కేయికీం బుతృశోకము దుస్పహమని యొటింగించుట 

భరతుం డమాత్య మధ్యమున 6 ఆ మాణము సేయుట 
కౌసల్య నోకావేశంబున భరతుని దూబుట 

భరతుడు కౌసణ్యముందర తాను రాజ్యరామని వాసనముల 6 గోఠరలేదని శవథము సేయుట 
కాసల్య దుగఖసంత పుం డగుభరతు 'నాశ్వాసీంచుట 

ఛరతుండు దళశరభునికి దహనసంసా్కా_ రము గావించుట 
దగ్ధం బగుదశరథునిళరీకంబు 6 జూచి భరతశ్యతృుఖ్నులు విలపించుట 
శ త్రుఘ్న్హుండు మంథరాక్టై శ₹యులం బట్టుకొని బెదరించుట 
భరతుడు రాజూఖిపేకక రలతో రామునకే యభిషేకముం గావించెద ననుట 

భరతుడు వనమార్హాదికంబుల6 బురివమ్మం.. రింప( (జల కాజ్ఞాపించుట 

భరతనియు కు లగుకర కారులు సనంబున రాజమార్షంబు శగావించుట 

వనిష్థు(ండు భరతునిత్రో రాజ్యం బంగీకరింపుమని చెప్పుట 
భరతుడు పసిస్టునితో శ్రీరాముండే రాజ్యాధిపతి కానలయు ననుట 
భరతుడు సెన్యనసమేతంబుగం బయనంబై 'కెడోలుట 

భరతుడు గంగానది జేరుట 

గుహుడు భరతుని (౧సార్సి కంకించి తననారితో నాలోచించుట 

గుహుండు భరతుని. జూడ నరుగుట 
భరతుడు గుహునకు నిజాగమనకా రణము చెల్చుట 

గుహుడు భరతునికి లక్షుణుని సౌహోర్హం బభివరక్ష్యంచి చెప్పుట 
కౌసల్య భరతు నూజడించుట 

గుహుడు భకతున కింగు దీతరుమూలంబుననుండు రామళయ్య ౬ జూపుట 

ఛరతు (డు శ్రీరాముడు శయనించిన తృణతల్నంబు6 జూచి దుగిఖించుట 
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10 ఏమయనూచిక, 
విషయము, 

భరతుడు సేనానమేతంబుగ నోడలక్కి గం గానది చొంటుట 
భరకు (డు వసిష్ట బుత్యిస్టన మా త్రసహతుండై భర ద్వాజమహర్షి ని సందర్శించుట భరద్వాజనుహర్షి భరతుని దూజుట 
భరతుడు భర ద్వాజమహాక్షి కిం దనయనపరాధత్వముచెల్పుట 
భరద్వా జమహర్షి భరతునిం నొనియాడుట 
భరతుడు భర ద్వాజానుమతంబున6 ద దా ళ్ళముమునక్రు వై న్యములను రావించుట భర ద్వా జనుహర్షి సై న్యసమేతుం డణభిరతునికి విందు సేయుట 
ఆరిథ్యాంతేమున భరతు యను గగద్వా జాని సందర్నించుట 
భరతుడు నర ద్వా జునికి 6 దుల నందణ ఎమాపించి చెప్పుట 
కెకయీస్మరణకుపితుం గు సరతుని భరద్వాజా సోూాజఆడించుట 
భరతు డు నైన్యసమేతు డై చిత్తే హటపర్వతంబున కపట భరతుడు శ త్రుఘ్నునితోం జి కేకూటపర్యతేము నభిఐర్లించి చెప్పుట రాముడు సీతకుం జతే కూటమునందలి విశేషములను జెప్పుట 
లక్షణుండు శ్రీరామచం ద్రునకు భరతౌగమనం బెతింగంచుట 
భరతుండు పాదచారి మొ శ్రీరామా క్రౌమంబు గనుంగొన6 బోవుట భరతుంఢు రామ్మా కోమంబు6 గనుంగొనుకు 
భరతుండు దూరమున రామునిం గనుంగొనుట 
భరతేళ, తు ఘ్మృలు రామునిపొదములపె( బడుట 
ముడు భరతుని, గహార్చి భర్ష పృళ్ళ్శములు గెయయుకు 
కరతుంశు రామునికి దళశరథమగణం వెబీంగంచుట 
వొము డు పిళ్సృమరణమును విని దు+ ఖించుట 
బాము దశరథునకుం బెండ పృదానంజు సేయుట 
భరత సెనికు లఅందజు రామునిం జూడ సచ్చుట 
కౌసల్య యింగు దీపిణ్యాకసిండములను జూచి దు+ఖించుట 
వౌసల్య నీతా జేవినిం జూచి నుశఖించుట 
రాముంణడు బెరతు నిజటాధారణవనానగమన కారణం ఒబడుగుట 
భరతుడు రాముని రాజ్యం బంగీకరింక్పు మని యి ౦చుబు గాము6కు భకతునితో దశరథాజ్ఞకు లోంబడపంయు ననుట 
శద తు డు నాగనావిణంబుల రాముని రాజ్యం ఇంగీకొరింప్పు మని జెండురు గాముయను భరతునికి ధిరోీపదేశళము వేయుట 
పరచు లకు యు క్ర్యు క్షంబుగా రౌాముని( ట్రై ర్రించుట 
జా పొలి యను బెౌహుణుండు రామున కనన ముపజేశించుట J ఆజ 

[1 కాముడు హాపాలిమాటల నికనీంచుట 
పసిస్టేమహర్షి రామునికి కఘువంక క్రి సం 'బెతింగించుట 

సి 
అ 

పసిస్థవువార్షి రామునితో రాజ్యం బంగీకొరింప్పు మని చెస్పుట 
ముడు వసీస్థుని సమతింపం జేయుట 

దెముండు తేనపాదుకలను భరగున కొస్వ్పగస్తట 
శగతు (డు కతు న్నుసహీతుం డ చి కెహాటంబు నుండి కెనలుటు 
నకతు డు రామానుమతంబు ఛరద్యాజున కెజింగించుట 
కరతు డు దవ్వులనుండి యమయోధ్యం గనుంగోనుట్ర 
శరకు శయోాధ్య ౦ (మ చేశించి యందలిగుఃఖనిని తెంబుల సారగ్గకిం జెబ్టుట 
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వీషమయనూ చికి, 
విషయము. 

వరతు (డు వసీస్టాదులతో న నయాధ్యలో వాసము. జేతుం జూల ననుట 
భరతు (దు సెన్యసమేతమః గా నంది గ్రామము జరుటు 
భరతుడు రానుపాదుకలకు రాజూ ఫికే హృకముం గావించుట 
మునులు శ్రీరాముని జూచి గుసగుస లాడుకొనుట 
కులపతి యగుమహర్షి రామునకు ఖరాసురబాధ నెతింగించుట 
మును లందటు జి త్రీహటుమున నదలి యొండంస్థల మునకు6 బోవుట 
రాముడు సీతాలక్ష్మణసహితము శా నత్తి మహస్ట యా యా క్రామమునకు( బోవుట 

. నీతాదేవి యనసూయా దేవికి నమస్క కచుట “ 
అననూయా దేవి సీతయొక్క.. పాతి, ప న. గొనియాడుట 
నీత్రాదేవి క్రీ రొమునిగుణంబుల య్రుసు తించుట 
సీతా డేవి యననూయా దేవిని ద్ర స్తుతించుట 

అనసూయ వీత క దిన్భన స్త్ర మాల్యా భరణాం$ గాశానులే పనంబుల నొనంగుట 
సీత తీనవివాహవృత్తాంతము ననసూయాకేవికి( చెల్పుట 
(రెముండు మునులయనుమపింబున దండ కారణ్యంబు పు వెశించుట 

చక్ర, బంధము \ 

ఆరణ్య కాండము, 

డ్రేోరొముడు బుహ్మ్యె శ్రొమములకు. బోవుట 
తాపసులు సకమానందంబున నీతా రానుంతుణుల నెదురొ_నుట 

బుషులు రాముని నానావిఫంబుల స్తుతించుట 

రామునకు నినాధుండు గనయడుట 

విరాధుండు నీత నె త్తికొనుట 
రాముండు క కై కయిాకృత్యమును చలంచి దుగఖెంచుటు 

లక్ష్మణుండు రౌముని నూరార్సుట 

రామలకత్షేణులు విరాధుని పె నానా విధకరంబులు వృయోగిందుట 

రాముడు విరాధునిజబాలమును ఖండించుట 

విరాధుడు రామలక్ష్ముణు ౨6 దనభుజంబుల నె క్రికొనిఫోవుట 

రామలత్షుణులు విరాధుని బాహువులు రెండును నణకుట 

విరాధుడు రామునితో ద నవ్రూర్వనృితాంతంబు 6 జెప్తూుట 

రామలత్యేణులు విరాధుని గుంట ద్రవ్వి పూడ్చి వేయుట 
రాముందే చేవేం న (దునిరథంబు. జూచుట 

సతారామంటణులు శరభంగమహర్షీ ని సందర్శించుట 

నరభంగుర డగ వేళముం చేసీ ృహ్మలోకమున క దుషుట 
ఇంంఖిల్యావివ సిస్టులు _్రాలొతునిం గాదునిమ్బుటు 

మునులందటు రాముని నభ ముంచు6 గోరుట 

రొముండు'మునుల కభయం బొసంగుట 

శ్రీరాముండు సుతీక్షమహామునిని సందర్శించుట 
తుండు సుతీళ్ల మహర్షి ని మునులయా శు వముంబు6 జూడ్ ననుజ్ఞ నడుగుట 

సీత్ర రాముని సక్యిసంధకపర చారసగా జ్య ఖత్వాగుల నషినుతించుం) 

నీక రామునితో జీవహింసచేయం దగ గని ఇె స్వత 

459 

33 

460 

1} 

461. 

L162 

31 

463 

164 

33 

465 

467 

165 



12 వఏవయమనూ చి వ్ల 
విషయము, 

పుట, నీత రామునకు ధనురారణము వికార హేతు నని నిభళూపీంకుట oe 487 నీక రామునికి వనవాను ఆక్రు6 బరహపింన దగ డని శావ్వసక్తు 
ee శేరి రాను (డు నీతతో రాజుఎకు సాభురక్షణం బౌాప్రళ్యకం బని చెప్పులు . 499 రాము డెకానెకతటాకంబునంను వాద్యధ్వనుల వినుట ee 490 సిర క్ఫతుండు రామునకు దటాకభుందలివాద్య ధ్వనులకు య గారణం బెటింగించుట 491 నుకీత్శమహర్షి రాయున కగస్వ్యా క క,మమునకు చారి శెల్సుటు ం. 492 రాము జగ స్తుృుతేమ్ము 6 డగును దర్భ నునా క్రమము. జే జేర నరుగుటు జ $) రాముడు లత్రణున క క వక్రత వాతా పీల్వలసంహార ప్ర మృ కారంలు౬ 'జెల్పట . 493 రాముడు సుదర్శ నమహర్షి ని సందరిః పంచుట 
జ 4 11 రౌాముం డగస్తా్యా క గోమయము జేడట 
6 494 రాముడు ఎజేణున కగస్త్యా క శ మవిశేషంబుల నఫేనర్జించి చెప్పట జ 01 లక్కుణుం డగ స్ట శ్రమహర్షి క్ రామునిరాక దెటింగించుట 
. 496 రాము, డగ స్త్యమహార్షిని సందర్శించుట 
. 497 అగ _నబ్రమహర్షి రామునకు దిన్యంబులగు ఖిడ్డబాణకూజీరకో దండంబు బభోౌెసంగుట. 498 ఆగస్తు్యుని శ్రీ న్ రాముడు తాము వఫీయింపం దగిన త్ర 5 చేళంబు చెలియ 6జెప్పల గోరుట 499 అగ “స్ట్యమపోముని హామునికి. బంచనట్ వాసయోగ్యా మని యానతిచ్చుట . 500 రామలక్ష్మణులు జటాయువుం గాంచుట 

. 0) జటాయువు తేనవ్పళ్తాంతే ౦బు గ్కోరొమున కజేంగించుట 
టం త్య డ్రోరాము డు సకాలం నహొతుం డై = సంచనిటిం జేరుటు . 502 శ్రీరాముని యనుజ్ఞ వష సీ లత్షణుండు ముర శె నిర్మించుట 
2 508 లక్షణుండు రామునికి హీమ కొలంబు న నభినక్టి రచి వెస్పుట . 504 లతణుండు రామునకు భరఠతు/సణముల నఖెనర్జ టి చెష్పుట అ 6 506 సవార్పణక్షు రామునింజూ ది మాహాంచుడు 
ల 50% శూార్చణఖి రామునికి: దనఫౌెసంబు చెల్పుట , 66 505 %ా ర్పణల్షును రాములమ్మ ణాలు సరవానసి ౦చుకు 
. 5్జ9 భూర్పణళల్లు నీతను మ్ర్కంగెద ననుట 
. 510 లతుణు౬డు హూర్చుణఖయొక్కా కళ్ల ర నాసమును శెడెించుట ee న భూర్చణఖు తనదు గేఖంబును ఖరాసు సురునితో చెప్పికొనుట న 511 వురుండు (శ్రీరామలక్ష్మణులం జంప: జకుర్ణ శరాక్షసు సుం బంపుట . 512 ఖర షే షితు లగు రాక సులు రామునితో యుద్దము జేయుట ne 518 (రాముడు ఖరస్రై, షేతు ౨ గ నచతుర్షళర' తుసులనుం జంట 
66 ల్14 సూర్చణఖ మరలా ఫసునికడ శసట 
68 03 ార్చణఖ ఖరనితో రాముని పృఫానంబు 6 జెప్పి దుగఖించుటు . 515 ఖురుండు తౌను రొమాదుుల6 జంపెద నని కూర రకాలు నూరార్చుట 
46 516 ఖరుండు యుదమున న కంతేయు సన్నద్ధము చేయు మని యాజ్ఞాపించుట . 517 శఖురుడు సె సైన్యముతో జనసానమునోడి ఇ వెడలుట 
ఎ నా ఖుయేన పేన్యములోే సుర్చివి మ లేము అగ పడుట 
ee 518 ఖిరుండు దుర్నిమి తేంబులం జూచి ర్రహానీంచుట 
. 519 రొము డు రాక్షస నాశకొంచు లగు నిమి తే _కొంబుల అతురునమ జూపు్రుట లం 520 వస్తే రాముడు సీతతో గిరిగువాలో నుండు "మని లత్నీణున కాజ్ఞుపించుట | చ21 రావన సృసెన్య ౦బ రాముని* జేక వచ్చుట 



వీషయనూ చీక, 
విషయము, 

రాకుసవీరులు రామునిమోంద శస్త్రంబులం బయోగించుట 6 
రాముడు రాశసుఖమో ద నా హావిధబాణంబుల( బయోగించుట ఎ 46 
ఖరమై న్యంబు రామునిపర్శా కృముంబునకు వెజి౦0పపడి మరలిపోవుట 4 
రాముడు రాక్షుససై న న్యంబు సె గాంధర్వా హ్రంబు( బ్రయోగించుట ంం 
దూషణుండు మజలిన రాత,సమై న్యమును బుకికొల్చుట 20 
రాముడు దూషణుని వధియించుట 0 
రాముడు మహాకపాల ధ్రూలాకు చుమాథు లనుమువ్వురరాత, సుల6 జంపుట 
రాము(డు సని దా రటోవీరులం చుట . 0 
రాముడు త్రీ శిరుని6 జంపుట 

రామఖరాసు కద్యంద్వ్య యుద్ధము . 

రాముడు ఖని విరధునిం జేయుట ఏం 
రాముడు ఖరుని నానావిధంబుల6 దూజుట 

ఖరుండు రాముని నధికేపించుట 

రాముండు ఖర్మ పృయు క్షగదను ఖండ్ింనుట 
రాముడు ఖరాసురునిం జంపుట 

వనముననుండుబుషులు రాముని స్తుతించుట 

అకంపనుడు జనసొనమందలి రాకసవి నాళమును రావణునకు. డెల్పుట 
థి 

అకంపను6డు రానణునికి రామునిపరా కము కు కారము 'దెల్చుట లీ గో 
ఉ భళి 

అకంపనుడు రామునం జంపుట కుపాయము రావణునికి చెల్చుట ఎం 
రావణుడు మారీచునికడ కేగుట “2 

మారీచుడు రావణునకు పొితోపచేశము( జేయుట 
రావణుడు మారీచు పచన ప్రృకారంబున మరలి లంకకేగుట 

చూ ర్చణఖ రావణునికడ శతెంచుట 
సూర్సణఖు రావణుని నానావిభంబులం దూజుట 
సూార్చణఖ రావణునికి గామునివృత్నాంల్ మంతయు ( దెల్పుట 

కరార్చేణలు రానణునికీ సీతారూపచె వై భవంబు( బ్రస్తుతించి చెప్పుట 

రొసణుందు నీతొప :హరణమున మై “చెలుజేజుట 

రావణుండు మారీచునికడ శసట 

రావణుడు మారీచుని. దనకు నీతొపహూరణమునందు సహాయుని 6 గమనుట 
మారీచుడు రావణునకు పహీతోవపచేశము చేయుట 
మారీచుడు రొమునిచేం దాను బడినపాటు రావ 'జునకు6 'చెల్చుట 

మారీచుండు తనకుం గలరామభయమును రానణునకుం 'బెల్చుట 

రావణుడు మారీచుని దూజఆుట . 
రొవణు(డు మారీచున కతండు చేయవలసిన కార్యము జెస్పుట . 0 
రావణు(డు మారీచుని బెదరించుట . 

మారీచుడు రావణునిం బరుషము "గా దూజుట 

రావణుడు మారీవసహిళుం జై రామా శ మమునకు6 బోవుట 
మౌరీచుండు సువగ్గ చి లే తృమ్భుగరూపమునా 3 గ కొనుట 
నీత మాయామృన: మును జూచి యచ్చరు వొందుట 

లత్షుణు డు స్వర్ణ మృగము రాతృసమాయ యని రామునికి. జెప్పాట 
వీత మాయాన్ఫుగమును బట్టి తనకిమ్మని రాముని6 |బ్రారించుట a 

థ్ 

శ్23 

ర్25 

526 

చత? 

ర్ల్తిన 

529 

3 

580 

ర్కై2 

ర్ి 

చ్తిశ్వ 

ర్లెర్ 

536 

537 

ఫ్తిరి 

539 

540 

త్శకై 

ర్డ్ష&ై 

ర్శలి 

త్4 

9 

545 

547 

548 

549 

550 

త్ర్ర్2 

తరళ 

ర్త్ర్4 

55% 

రరర 

559 

2 

560 

561 

562 

563 

39 

564 



14 వవయనూ చిక. 
బిపి యము, 

రాముండు లత్మేణునక్రు మాయా మున కము నభినర్లించి చెప్పుట కథ ఖః రాముడు మాయామ్భగమును ఒఎుటకుంగా దాని వెంబడించుట “4 చై 

రెం 

సీత లత్మణునితో రాముని రీ 5 హామ్తని చెప్పుట ఓ 49 
సీత్ర లత్ష్యణుని నానొావ్ీసంబువ్న తూ అం క్రి 

98 
లక్ష్మణుడు వీకమూటలకుం గకుహొకుడుడుట “4 

WEEE రా ఏవినద 

+ ఠి 

లత్షుణు డు మునివద్దకు బోవుటు 
రావణుడు యతిరూపరురుల 722 వజ్ర వకు వచ్చుట 46 యు 

సీశ్ర యతివేపధార్ యెన రావ న కర్త వ్రిపాద్యాదు లొసంగట జ 6కి య ఇం నీతా దేవి తనవృత్తాంతమంతయు ఆానంెనికిం జెప్పుట 
రావణుండు నీతొ జేవికి, దననిజస్వరూపం బెటీంగించుట . 
వీతాచేవి రావుని? దృణీకరిం ది వులుకులు 
రానిణుండు నీతా చేవికి6 దనపర్య్మా కృమాతిళ యము చెల్పుటు 
రానణుండు సీతాదేవి "నె త్తికాని పోష్టు 
వీతా డేవి రాపణహత య్ రామాక్షు 3౬ దలంచి విబపించుట |. 
జటాయువు రావణునికి హీతోకుటేశముం జేయుట 2, 
జటాయువు రానణునితో యుద్దము చేయుట . 
జటాయువు చేత రావు డు విరగ్గాుం డొగుటు 0 రావణుడు జటాయువుయొక్క_ కుత్నిపాదంబుల ఖుండించుఓ 6 నీతా జేవి జటాయువును జూచి విలపించుట 

. 08 సీతా చేవి ధరించి యున్ఫప్రు ప్పొభరకణాదులు పుడమిం బడుట . 
సీతా డేవి తెన్ను బలాల. రము-గా నె కొ నిపోవు రావుని దూజుట 0 సీతాదేవి యాభరణంబుల మూటల గా నటి వానరులయొద వ చుట 
రావణుడు నీతి నెతికొని తనయాంత“ప్రరేమున కరుగుట్ - 
రానిణుం డేనమండ్ర రాక్షసుల జన సానంబునకు 6 బంపుట 
రానణుండు జానకికి. దనఫెాగ్య ముల జూపుటు " ఏ9 సీతాదేవి రాసణుని నిరసీంచుట 
రాపగుండం సంనత్సేరములోపలల దనమాట కొడంబడకున్న 6 జంపింతు నని సీతను బెదరించుటు. రామునికి దుర్నిమి త్రము బగ పడుతు 

“24 రాముడు తనకడ కేతెందులక్షుణణుం జూచి జు-ఖితుం డే సీతా చేమం బడుగుట,,, లత్యణుండు రామునికి. దాను వీతను విడిచి వచ్చుటకు. గారణంబు. బెల్పుట .,, రాముడు అక్షణుని దూజుట 
26 రెము డు నిజ్నాకృమమునందు జానకీం గానక ఫరితేపించుట లి రఛొము డు సనవృశతాదులను జూనక హోయినతెరా పడుగుటై అన. రాము డు నీలెపష్పతాంతిమును గో చెపి నడుగుట . 

లత్న్షుణు (డు లామునికి మృగ ంబులు నీత జూం దెల్చుటను జెస్పుట 66 రామలక్ష్మణులు మృగనూచితమార్తమున సీకను వెదకుట . రాముడు జటాయువు చేత భగ్నం బే నరావణరథంబు. గని వితర్కి ంచుట ఈల రాముడు కోధం బవలంచించి వై ఏలోక్య సంవారంబు 6 జేసాద“ననుటు rea లక్షణుండు రాముని మృదూ కుల ననూనయిం౭ంచుకు ee 
రాముడు ఖండిత పతపానము6 నై కతెయున్న జటాయువుం గనుఠు 0 



విమయనూ చిక, 
విషయము, 

రాముడు జటాయువువా శెటీంగి దు? భించుట 
జటాయువు రామునకు రొవణు డు నీత నె త్తికొని పోయిన తెజం ఇెటీంగించుట జటాయువు మృతుం డగుట 
రాముడు జటాయువునకు దహానాద సంసా, రంబులం గావించుట 
లక్ష్యణుండు తన్ను మోహీంచినరాత్ష వీ కర్ణ నాసికా స్తనముల ఖండించుట రామలక్ష్మణులు కబంభునిబాహుపాశమున బిక్కు వడుట 
రాముడు కబంధుపొహువుల. జిక్కు.పడుటకు దు=ఖించుట 
అకా లతకు రామునతోల గబంధభు బాహువుల ఘుండింం:నలయుననుట 
కబంధు( cs రమణకు. కుం దన చరి తాం వొతుంగించుటు 
రామలశతి లు క బంధునికనబరంబు దహించుట 

తి 4 ఇ 

+098 

“4 

RE) 

+488 

కబంధుడు దివ్యరూాపము దాల్చి రామునితో స్ఫు సీ వసమ్యుము నేయు మని బోధించుట 
కబంధుడు రామలక్షుణులకు సు గృీవునికడ కీణుటుకుం మార్చము జూపుట 
రామలక్ష్మణులు శబరింజూ చుట 

శబరి రామునకు మతంగమహార్షి మాహాత్మ వం బెలింగించుట 
శబరి (శీరామానుజ్ఞ బొంది డివంబున కేసట 
రామలకణులు పంపా సరోనరంబు€ జేరుట 

“8&8 

శ 
4 త 9 



ఫీ మాణ న్వనజాసనాదిళులు స్రార్థింప౯ా ఖలశ్రేణి సం 
మవ్లీోణి జయించి సాధుజనుల౯ రథ్నీంచి భాభారము 

మ వ్రీతి వారించి ధర్ష్యమును నంస్థా పింపC గృష్లాకృతి౯ 

ఆతడే. భూమానందముతో జనించినకృపాపూన్షు౯ వారిం గొల్బెదన్. 1 

చ. కలశపయోధిపు తి, యల కాంచన గర్భునిగన్నతల్లి క్ర 

లల దొరతో డయిట్టు హారివబ్ప భ చేముంంబాపు లేను సాం 

పలరంగం బద్యషండములయందు వసీం వెడుతన్ని లచ్చి నా 

కెలవి సమ _స్తసంపదల నిచ్చి కృ తాగ్థనిం జేయు. గావుతన్. ల్లి 

సి. కరటిచర్తముం దాను గట్టి భ కులకు సువక్ష చేలంబు లవ్వాం డొసం౫ 
ఫణిహారములుడాను బై ందాప్సీ యెవ్వాండు మణిహారములుదా సగణమునకి డెం 

గాలకూటము దాను గబళించి సేవకతతుల కెవ్వాం డమృుతంబొసం గెం 

దాను గపాలంబు ధరియించి యవ్వాండు మితి లేని భాగ్య మౌ శ్రితుల కిచ్చై 

"లే. నట్టిపరమదయాశాలి నబ్బహాళి, నఖులో కేతు భూ తేళు నభ్ర కేళుం 
బ్రమథగణనాథు విశతసుచర్వనాథ్రుం బార్వతీనాభు మదిలోన బ్ర స్తుతింతు, 

మ. పతిసామేన నసించి భారతియు లోపాము ద యుక౯ లమ్మేయుకా 
సతతంబుకొ భజియింప బూరికరుణా చంచత్క_టాశంబులకా 
బతికన్న న్నతకోటి కెక్కు_డుగ సంపద్శోగ సౌ భాగ్య ముల్ 
చతురత్వంబున నిచ్చుగారి నను వాత్సల్యుంబునకా బ్రోవుతన్. 4 



ల్లి గోవీనాథ రామాయణము 

మి, వారినాభీకవులంబునం బొడమిభాషా జ్ఞైక్ష్షణం బత్నింగాం 
గర మర్ధం గొని తత్సమేతముగ వేడ్క ౯ బద్మవీఠస్థుండై. 
పరమ ప్రీతి సనందనాదులు భజింపకా చేర్చు మిజు౯ా ద్రయీ 
సరణి౯ ముజ్జగముల్ సృజించిన జగత్స్రప్ట న్విధి౯ గొౌల్పెదన్, 

శా, వీణాపు స్పకపాణి వట్పదలస బ్వేణి౯ బృవాతైె ఏకత 
శోణికా బద్మజు రాణి సర్షసుగుణకోణి౯ా బురాణి న్నతేం 
ద్రాణి న్నేత్రజితె ణి చాదగతగీర్వాణి౯ా బ్రన్ఫన్ధాశ్రిత 
శ్రేణి న్వాణి నభష్టసిద్ధికి మదిక నేవింతు నశ్రాంతమున్. 

సంచచామరము. అజాది దేవబ్బంద మేమహాత్తు భ_క్రినాత్యలో 
నజ స్తము నృజించి వాంభతారసిదిం గాంచు నా 
గజూస్యు నర్వ దేవతా గృ గణ్యుం గా ర్రికేయపూ 
ర్వజు౯ా గణాధిపుం ద్రిలోకవందితుకా ఛభజించెదన్, 

: రామనామాంకితరత్నము ద్రి క యిచ్చి జనక జప్రాణ మేఘును(డు నిలిపె 
మైధిలీవరశిరోమాణిక్య మర్చించి కడిమి నెవ్వాండు రాఘవుని( బ్రోచె 
ద్రితికించ నెవ్వాండు పరమదిన్యాషథధీ దానంబుచే సుమిత్రాతనూజు( 

గా 

బూని యెవ్వాండు రామునిరాశకయతింగ౦చి భరతేశశ్రుఘ్నుల ద్ర తుకంజేసె. 
'తే, సమరమున మూర్చ నొందినసకలకపులం 

బ్రాణము లొసంగి 'యేవమహవోబలు6డు మనిచె 

నట్టిపర మోపకారి జితాఖిలారి 
నద్భుతవిహారి సామోరి నభినుతింతు. 

చ సరసిజగర్భనిరింతలసచ్చతకోటివిశాలరాఘ వే 
శ్షషీరచరితంబు లోకహీతసంగతి నిర్వదినాల్దు వేలుగా 
వరుస రచించినట్టి మునివల్ల భు నాదికపింద్రు యోగవి 
స్ఫురితు విరించనాంశభ వుం బుణ్యుం ట్ర చేతసుపుక్రుం గొల్చెదన్, 

చ. తొలుత జగద్ధితంబుగ శ్రుతుల్ విభజించి తదర్థయు క్చే 
నసెలమి6 బురాణము ల్పదియు నెన్మిదియుక్ రచియించి సన్మతి౯ 
బలువుగ భారతం బ నెడుపంచమ వేదము జేసినట్టిని 
ర్భలునిం దివి క్ర మాంశేజు బరాశర పుత్రుని సన్నుతిం చెదన్ , 
కృతో నెద్రాని వినిన బకించినం గర నుర్లి భోగమోవము లొసంగు 

నరుదార నెద్దిగాయశ్ర్యా ఖసక్సర బ్ర వానివాసమై పరంగుచుండు 
రత్నాథ్య మగుసము ద ముభంగి సత_ఛా వి _స్తేర్షమై యెద్ది వినుతి శక్కుు 
నాక్క_పాదంబెన నొక్క_పడం బైన నెద్దానిం బకియింప నిచ్చు బరము 

లలో 

దద షరి x or న "లే, శ్రుతినునోహార మెద్ది ఏశ్రుతపురాణ, మునిర చిత మెద్ది సతా్కావ్య ముఖ్య మెడి 

10 



చ, 

చ, 

వీ ధిక, 
న్ 

తి 
ను 

యట్టిబుధ సేవ్య మైన రామాయణమున, కాదికావ్యంబునకు నతులాచరింతు. 

. శంకర పంకజూతు. గిరిజా హానునున్హుఖ "జేవతానుకం 

పొంకకటాశ్లబ కవితాకరులై బహుకావ్యనాటకా 
లంకృతు లాచరించి విపులం బగువిశ్రుతీ. గన్నయట్టిని 
ప్పంకులం గాళిదాసముఖసత్క_వుల న్మది సన్నుతిం చెదన్ . 

. భారతీరామసచ్చరిత భాగవతాది మహాపురాణము 
ల్లోరి తెనుంగున న్నిఖలలోకహితంబుగం చజేసినట్టియా 
ధీరుల నన్నపార్య కవితిక్క_న భాస్కర పోతనాదుల౯ా 
సూరివరేణ్యులం బరమళుద్ధుల. జి త్తమునం దలంచెదన్. 

సరసపదార్థ సంగతులం జారుతరంబుగ సత్సYబంధము 

ల్వరుస రచించి ప్రీతి మధువై రి కొసంగి కృతాగ్థలె రహీం 
బరరచిత ప్రబంధములు బాగుగ గన్లొని యాడరించుచుకా 

జరలెడు వర్తమానకవివర్యుల నార్యుల. బృస్తుతించెదన్ , 

, ప్రల సర్వజ్ఞు(డు దేవదేవుడు రమాదీశుండు లే డన్యుం డే 

నెలమిక్ నేర్చినభంగిం జెప్పీతి శుభం బీరామచారి త్రము౯ొ 

బలుమా టిందులం దప్పు లుంశ్రిన "గణింపక్సా బోక సద కితోం 

దిలకీంపం దగు భావిసత్క వ్రు లమందీభఘూతచేతస్కు_ ల. 

. కొంచెపువిద్భల న్ల్షడుపుకూటికి నన్యులయొద్దం చేరి తా 

రించుక పారమార్థి కము నెంచక యన్నియు నేర్చినట్టు గ 
ర్వించి కృతుల్ రచించుటకుం బెల్కు_టి సత్కవుల౯ గుయు కృులకొ 
వంచన సేయు దుష్క.న్రుల వారక బుద్ధి నిరాకరించదన్. 

నృపతుల వేండిన౯ా గరుణ నిచ్చిన నిత్తురు దంతివాజర 
త్నపటధనా గృ హోరములు దస్పక యన్నియు నస్టిరంబు లా 
విపులకృ పాపయోధి యదువీరుని 'వేండినం బ్రీతినిచ్చు ని 
త్య పదము నట్టివానిం గొనియాడక యన్యుల "వేడ నేటికిన్. 

స్థిరమతి మాధవాంకితముం చేసి రచింపలం బోలు సత్కృతు 

ల్పరసత నందు. జెప్పయబడు లతీణదోవము లెన్ని యున్న నా 
హారికరుణావిశమమున నన్నియు6 జూల గుణంబులై చనుకా 
బరుసువు సో లోహము శ్రువంబుగం గాంచన మైననై వడిన్, 

చతురత మణి బాకములు శయ్యిలు రీతు లలంకృతుల్ ధ్వనుల్ 

వితతరసంబులుక౯ొ మజీయు. వృత్తులు దోషములు౯ గుణంబు లు 

న్నతిం బరికించి సత్కృతి యొనర్చినం దత్కృృతి లోకపూజ్యవైం 

యతలితభంగి వృద్ధి గను నావిధుభాస్మ_రతారమై భువిన్, 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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చ, అరుదుగ నాణెము _త్తెముల హోరము గూర్చినమాడ్కి_ లో వెలికా 
సరి మెటు(6గుల్ సెలంగుపదజూలము గూర్ది రసార7గొరవ 
స్ఫురణ దలిర్చ సత్కృతులు పూని రచించిన సత _ విత్వము౯ 
సరసకవిత్వ మండ్రు, కోవిస త్రము లన్యకృతు బ్రణింతు ర, 20 

, అని. యిష్ర్రధంబున నభీష్ట దేవతా స్రార్థనంబును సుకవిజనబహూకరణంబును 
గుక్విజన నిరాకరణంబును సత్కృతి ప్రస్తుతియుం గావించి మద్య ఎ తాంతంబు 
వివరించెద నేను బదియాఅువత్సరంబులవాండ నై యుండుతజి నొక్కనాండు సీం 
హాపురంబునుండి నృనీంహా దేవ క ల్యాణో తృవస మాలోకన కుతూపహాలాతి చేకం 
బున 'వేదశె లంబునకుం జని యం దొక్క_ మహాయోగివలన నొక్క_విద్య వడసీ 
తత్పసాదలబ్బకవిత్వవిద్యావితేషుంచ నై. యుదంచితముందార కుసుమబ్బందని 
పుష్టంద మకరంద బిందుసందోవా ఇేశల సుభామయ మంజులశబ్ల పృపంచంబును 
నవరసోచితచాతుర్య సౌకర్య నిగా థార్ధ సంగృహ సాహిత్య సాధ్య నానాలం 
కారసంగ్రహాంబును ధ ర్థార్ధ కామ మోక్ష పదంబును బు రాణమునికథితంబును 
సక లవిద్వజ్ఞ న సేవ్యం బును నగునొక్కమహాకావ్యంబు భగవత్పీ9తికాజఅకుం గవి 
జనానువుతంబున రచియింసం దలంచి యట్టిముహో కావ్యం బెయ్యది యామహో 
(ప్రబంధరాజంబునకు నాయకరత్నం బెవ్షీండొకో యని వివారంచు చున్న 
సమయంబున. 

ల్లి] 
॥ రవ్వా హాసమువాండు రతిశాజుబుకు రాజు వలవపవీంచురహిూ మించు చెలువువాండు 
మొ గులువన్నియ వాండుమురి పెంపుమురి పెంపుదొల గించు చక్క నిగలమువా (డు 
కొమరుపాయమువాడుకవులారికొమగోలి. బురుణించుసాబ?ా న మోమువా 
వలుందచెక్కు_లహిడుబం గారుపొం గారు వలి పెంపుజిగిమించువలువవాఃండు [డు 
చారుకోటీర కేయూ రసారహీర, హారకుండలధాళ ధళ్యముల వాండు 
బర్జిబ ర్రావతంసుండు పరవమీపుకు వుం), డొకంకయకలలోనం జూపకై నుత్సుకమున, 

* మోటినవేడ్క_ నవ్వీనదమే చక దేహము వాని గాంతి = 
బ్లూ రెడుతమ్మిజేకు లన నొ ప్పెడుకన్నులవానిం బూర్ధి మాం 
భోరుహవై రమండలవిభూతిం గనం దగుమోమువాని సొం 
పారెడువానిం గాంచి మది నద్భుతము న్ముద మంకురింపంగన్. వ్లిట్రి 

, కువలయా నందరస మొన గూర్చువిధు న. 
కలరు పద్ధానుమోదియై వెలయుహారికి 

మహీ తసుమనక ప్రబోధియె మబయుమాభ 
వునకు నిట్లంటి వినయో క్రి ననుపముముగ. PY 

. అనఖఘపూర్ణ కళానిధి యనంగ లోక 
వాంధవుం డనంగం జతురాస్య భన డన (౫ 



లో 

(తి 

క్ర 

క్రీ థ్రి క్ర. ద్ 

మూధవుం డనంగ సర్వజ్ఞ వుహిము6 డన 
వజులు నీవెవ్వరయ్య యో పరమపురువ. విగ్ 

, పొగుండవొ నుధుకై టభసం,హూరుండవొ పల్కు_లవెలంది యగు వాణినునో 
హారుండవొ భునశంబరసం,వహారుండవోొ లితకరుండవో మహాత్మ తెలుపవే. 26 

. దివ్భపురుషు నీదు తేజంబు పొడగన, వివోలన త్రి నాదు తవముము విరిసె. 
బొసంగం 'ెలివిం దాళత్చె బుద్ధి ప్రపంచంబు, చి త్రపంకజంబు వెలువు మో చె, 
అనవుడు నద్దేవుండు మె, ల్లన వడనసరోజగంభ లహరీలు శా 
ఖనిచయముకరణి మోమున, ఘనాలకము లలరం బలిక ఘన సాొదమునన్ , 286 

ఏను గృష్ణుండ యుష్కదహీనభ క్షి, కలం యీపుట్టువునకు న త్యంతకీ ర్తి 
సౌఖ్యములనంతరంబ మోతంబొసంగల దలంచిసా మోత్కరించితించపముకలిమి, 
నన్ను మున్ను నెన్నుచున్నకతంబును నతజనావనము గుణమ్ము గాన 
నిను మెచ్చి కడు బ్రసన్నుండ నైతి తే కున్నం గానవశమె నన్ను. గుల్ల. 

నచ్చితి వర మిచ్చితి ని, 'న్మెచ్చితి నీభాగ్య్ట మెన్న నేర్తురె యొరు లో 
సవ్చరిత సకలదోవస, ముచ్చయముల. బానితిపి సమున్న తి బుత్రా, 81 

- వత్సా నీవు పవిత్రంబు ైనమదీయ దివ్యావతారచరిత్రంబులలో నీ కళీష్ట 
మెయ్యది దాని ముదంకితంబుగా నాం ధ్రభావ వచింపు మక్కావ్యంబు నిర్వి 
ఘ్నుంబుగాం బరిసమా_్లి నొందించునట్టిభారం చేను బూనెద నీకును నీవు 
రచించిన కావ్యంబునకు న భ్యదయపరం పరా భివృద్ధి యగునట్లుగా ననుగ్యహిం 
వెద నీ కీజ్వన్తంబు దక్క. నొండు జన్మంబులే దేతజ్ఞ నాంతంబునం బునరావృ త్రీ 
రహితం బై న పరమపదంబుం య వించెదవు, తు 
అని యాకమలామేుండు న, న్లనీ యుసబేశం బొసంగి భునకరుణాసం 
జని ఆ"నందమున వెసం, జనెం దా నందమున నందసంభనవు. డంతన్. 88 
ఏనుమేలుకొంచి మేలుకాంచితినని యనంతసంతో ష కలిత స్వాం తురడనగు చ 
దదుదంతం బంతీయు నార్యుల కెజుంగించితిం దదనువుతంబునం బురాతన పుణ్య 
శ్లోక, వారి విరచితేంబును స నే కార్ధప్రతిపాదకంబును నానావిధవిచి త్రవధుర 
శబ్ల పపంచంబును వివిధాలం కారభూవీ.తంబును గాయత్రీ బీజ సమ్మితేంబునగుటం 
చేసి 'వేదతులింబును సకలరత్నంబులకు సము ద్రంబునుంబో లె బహువిభేతి 
పోసంబులకుం దాన కంబును నాదికావ్యంబును సమ స్తసురమునిగణ 'సేవ్యం 
బునువక్త ఖో తలకు భావ్యంబును బురుపాగ్గంబులకు నివాసస్థానంబు నగు 
రామావతారచరెత్రంబు భగవంతుం డగువాల్మకి సెప్పిన క్రానుంబున. జతు 
ర్వింశతి సవాసృపరిమిత గంథములోనం ద్రయోవింశత్యు త్తర స ప్పశతవింశతి 
సహస,పరిమితం బైన బాలకాండ ప్రభృతిషట్కా_ండ కథాప్రపంచం బంతయు ww) 
సమగ ంబుగా నరిధ్ధ్రభాష రచియింప నిశ్చయించి, 84 
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శా,వ్యా క్తి న్రామకథాసుధార్ల వము నిత్యంబు నషం గ్రోలియుం 

త 

thr 

ద్భ_ప్తిం జందనిపుణ్యు నాదివముక విక దివ్య ప్రభావాథున్టని౯ 
సవార్సికి ప్రతిమానవీంగళజటాసందోపహాు నుద్య త్తప 
_స్తపుం గొల్బ్చెద నిష్ట సిద్ధికి మరుత్పంపూజ్యు. శ్రాచేతసు౯, లి 
అని యమ్మునిం శ్రూర్ధించినం బనిగొని ముద మలర నాకు బ్రత్యతంబె 
తన కజుం డొసంగిన తెల్విని, ఘనముగ నాఫొసలగి చనియెం గారుణ్యమునన్, 

. 9 ట్లమ్మహోముని యంతీన్థానంబు "సేసిన నేను బహాుజన్మ్మకృతసు కృత పరిపాకం 
బున నిమ్మహాకావ్యరాజంబు దొరకొనియె గదా యని సంతసిల్లిరామాయణ 
కథా ప్రపంచవిరచనాదయుండనై. యాభిముఖ్యంబు నొందితి. వ 

ము న్నలభాస్కరాదికవిముఖ్యులు ప్రీతి రచించి రీకథం 
జెన్నుగ నీవు గృమ్మణు రచించుట కెయ్యది హేతు వంచు మో 
రన్న బు ధేంద్రులార విను. డారఘునాథచరి త్ర మెంద జె 
స్రన్నిన నన్నిరూపుల క హీనగతి౯ా దగి యుండు నుర్వరన్. 38 

వ. అదియునుంగాక తీక్క_నసోవుయాజి హారివారనాధునిం గృతినాథ్టునిం జేసి 
భారతేంబు సాంగోపాంగంబుగా రచించెం బోతనామాత్యుండు సీతాపతిం గలి 
పతిం జేసి ఛభాగవతంబు రచించెం గంక ౦టివాపరాజ ప్రధానుండు రుక్షిణేశ్వురుం 
గృతీశ్వరుం జేసి యు_త్తరరామాయణంబు రచించె నాదికావ్యంబును మహో 
ముని ప్రణేతంబును పుట్కా.౦డక థాప్రపంచసంచితం ఖై న యోపూర్యరామాొ 
యణంబు భాస్మ_రాదు లొక్కమర్య్యనిం గృతినాధునిం జేసి రచించి రది 
సమోాచీనంబు గా దిమ్మహాోకావ్యంబునకు రమానాధుండె కృతినాథుం డైన 
బదియూజువన్నెబంగారునకు మాణిక్ళంబుతోడి సంపర్క ౦బు గలిగిన చందం 
బున నధికోదయం బె యుండు గదా యని తలంచి యీారామాయణ కావ్యం 
బు తొలుతం గుశలవులవలన 'రామకరూ పధరుండై ననాశాయణుండె వినియెం 
గావున నేనును దత్క్మ్రమంబున శ్రీకృష్ణ రాపధకుం డైన రమావల్లభునిం 
గృతినాథునిం జేసి మూపుణ్య కావ్యంబు రచింప నిశ్చయించితి నీరామాయణ 
రహాస్యార్థ్ణత_త్తపంబు చెలియుటకు వావాలూరుతనయుం జోక్క_౦డు దక్క. 
నన్యుు లెవ్టురును సమర్ధులు గార్రైనను నాయెజింగినంతం చేటపజు చెద నత్యా 
దరంబున నంగీకరింపవలయు నింక మదీయవం శావతారం బభివర్ణించెద. 89 

ంర్ధుర్లుం గ్రంథకర్త వంశానతౌర పర్థ నము, చ్రుణ్టుం- 

= జలజభవాన్వయాటవివసంతుండు పావననోపినాథస 
త్కులకల కాన్ధిక్రై రవహితుండు కశళాఢ్యుండు లోకబాంధవుం 
డలఘుపదార్థక ర్త చతురాస్యుండు కామవారుంచు నిమహీ 
స్థలి సుమనోవిభూతిం దగు సాధు(డు వేంకటశాస్త్రి థీరుండై , 40 



కీ ధి క గ్గ 

"లేం అట్టిసర్వజ్ఞునకు గారియనంగ నార, యనంగ శ్వానముయనయగ శివయనంగ సర్వ 
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శే, 

వపేరిగళయనంగ సతియనమహి తభ దృ,యగుచు. గామావ్నే బేవి యన్థాంగియ 

ఆయిరువుర కుదయించిరి, పాయక భగవంతుండై న భగవంతుడు సు [య్యె. 
శ్రీ యుతుండు బుచ్చనార్యుం, డాయతసత్పథగు లగు-చు నర్యమసములై, 42 

రంత భగవంతుపరిణయానంతరమున, నతనికూరిమితమ్ముం డద్భుతుండు బుచ్చ 

నార్యుండారీతి ననసూయన త్రి, వో లె, బ్రేమతోంనోనమొంబను "బెండి డియ య్యే. 

ఆమిధునమునకు. (గల్లురి, ధీనుహితులు నారసింవాధృతిశాలి యశో 

భఛాముండు రామో గజసు, శ్రాముండు విభ నాభిరామ రామూనుకు లై. 44 

అం దృగృజుండు వ్ప్ర పు,రందరుం డన బొగడు నెం బురందరకరిస 

త్కు_ందేందుకారదాంపుద, చంచనయకళుం డగుచు నరస శాస్త్రి వసుధలోన్. 

ఆనరసకా(శ్రిసతి వెంకమాంబ పతికి, భోగసౌభాగ్యనిత్యవిభూతు లొసంగుం 

చనువు సగముగ నొనరించి ధవుని బికిర, మెత్తం జేసిన గిరిపుత్రి నీసడించి. 

ఆమహనీయమూ ర్షికి సమంచితకీ ర్రికి వెంకమాంబయం 
దీవముహిం బద్యనాభుం డన నెంతయు నొ ప్పెడుపద్యనాభుండు౯ 

సోమనిభుండు బుచ్చనయు సాం పలరళ౯ొ వరదుండు భఖూరివి 

దా్యామహి మాథుర్ణం డీతం డన నాభగవంతుండు గల్లి రిమ్ముగన్. 47 

వారలలో నగ్పజుం డగు నారాయణ సముండు పద్యునాభుండు 'వెలెసె౯ 

హోరాంబుజహీరాంబుజ, వై రిపటీరవారహోర. వర్ణితియశుయడై. 48 

. నయవి శారదుం డగు పద్యనాభునకుం బు 
రంధ్ర, వేంకటలక్ష్మ్య్యంబ రహి వహించ 

గలిమిజవ్వని యన నెల్బకడల సిరులు 

పరం వెదచల్లు జలజాతపాణి యగుచు. 49 

, పారునకు నుమ శె కై టభసం, హరునకు రను పద్మ యోని కలవాణి నిశా 

కోరునకు రోహిణి క శ్రీ య నా, సరసున కబ్దేవి ధర్తో ఇారిణి యయ్యెన్, ర్0 

. చంద్ర శేఖరునకు శ లజ కెనయగు, పద న నాభునకును బరంగ లకీ 
వాసర వేంకటాఖ్యనుదయించితి గుమార, నుదనుండనంగ నేనువుహి మెలసి. 

. చిత్తంబు హరిగుణచింతనంబులయందు శయములు విష్ణ్టుపూజనములందు. 

బొదంబులు రమాధీపతిభ జనమునందు వీనులు విభుకథ ల్వినమటయం౦దు 

శిరముకై టభదై త్యృహరనముస్కృృతులందు రసన గోవింద కీ రనమునందు. 
జమువు ల్హరిరూపసందర్శనమునందు. గాయంబు శౌర్కై కై ౦కర్యమందు 

సంతతము గీలుకొల్సి ప్రసన్నబుద్ధి, నన్యమేమియు నెజుంగక యవ్విభుండె 
శరణనుని నమ్మి కాలుచుచు ధర ఫ్ యాత్ర సలుపుదు సన్మార్గ మధిగమించి, 



గోవీనాథ రామాయణము 

మె, జననం బాదిగ రామపాదయుగలీ నంస _కృచిక్తుండ 
జనిణో త్వావామునం దదియకరుణాసంలంనా కా కఫా 
ఖనినై తద్గుణనె భనప్త్రచురమై కొన్పట్టురామాయణం 
బనువొంద న్టరచింతు. త్రాశకవిశా వ్యాపార మేపారంగన్. ర్కి 

యదా (గృంధక ర్హ తేన గ్కాంథము డ్పోసిద్ది కెక్కినచందం వెతింగించుట. శ్రుతం 

నుటియు నివు మృ్మహో కావ్యంసు ధశ్మార్గకొమమోకు ప్ర నం పుత్రపౌత్ర, ప్రనర్థ 
నంబి ధూ యు?కీ ర్థికరం బె కల్చద్రుమంబుచం వంబున న నందంబె యుండు ననీ 
యిట్లు మద్వ  కాంకేంబుము శామాయణ కావ్యకరణనానుర్ధ్యంటు గలుగుటకుం 
దగినయుపప తియు శ్రీకృవ్ణ చే దెవునిం గృతినాక్టునిం చేని రచిరేచుటకుం దగిన కార 
కాం౦బును నుద్వంశకృనుంబును వివరించి నాచేశ కచియింపంబడిన యీరావమా 
యణంబు లోకంబునం దై సిద్ది కెక్కనచం వంబుం దేటపణ చెద నేను శ్రీ క న 
'దేవాంకితంబు. జేసీ తవను ల్ హాబలవిశేషంబున నిరంతరాయంబుగా న్మ్తహో 
పుణ్య కావ్వంబు వయ మ్యమాణ క కృ వుంబున సాంగోపాంగంబుగా రచియించి దీని 
లోకంబునం గలపం కిలిసభాలటోందు వి స్పరిలఖం జేయుటకుం దగిన శ శ్రద్దాభ కు కులు గలమహీపతు అెవ్వరొకో యని వితర్కించునట్టి కాలంబున, క్ 

-ంర్ధుర్లూ ర జేంకటుగెరిస్టకటన్ల నము. ద్రైరుం- 

కములా _స్పబింబంబుం గలశంబుగాం జేవీ కొనంజాలుపడగల. దనభరురథము 
అటు కరంబులు నా౭చి యవుకధునీసకోజ ముల. ద్రుంపంగం జాలుసామజములు 
హారిలేరెచాబాల కర పులాయిత క మనః, జెప్పల జూాలుఘునహయములు 
వీడికిటిపోటుల బికుదుకొండల చా నై నవం బిండి సేయగ నోపు వరభటులు 

. కనకరౌప్యవినిర్రి త గగనచుంబి, మేరుకె వై_లాససన్ని భాగారములును 
నందనోపమోద్య్యానవనములు గలిగి, పొలుచు వేంకటగిరినావుపురవరంబు. 

. సిరి కీరవై కవిశేఖర, పరిశోభితమై యనంతేవై భవయుతమై 
నిరుపాధికసుఖమై య, ప్వ్పుర మలవె వై కుంకపురము పోలికి నమ ర్6 

-ంయ్రుర్లు శ్రీ చేంకటగికిపురాద్ధిరాజనంకానతార: సర్గ నము, య్రైద్ధుం- 
సీ, యద్వంశక | రృయె యలరెం బగా కృమఘనుండు రు రుద్రాదిత్వజనవిభుండు 

ఆచంద్ర తారార్క. మై మెయుండ న పున స్పతినో త శ్రముల నుర్విం బాదుకొల్సి కోరి యేకాడశగో శ్రంబు లొక్కొ_క్క_గణముగో విభజించి క్రోమముతోడ 
నాగతోళంబులు నయముతోవృషభంబు పంచనర్ష 0బు సమరచితముగ 
రవ్యు భరుండవరాహాఖక్ల్ష ౦బులు వానికి. బడగలుగ. నొనర్చి 
కువ శనా రాయణఖ్యాతి సంపాదించి వారలచేతం గవ పృములు వప్టన్సి 
పరంగునయ్యునపోతనర నాథతిలకుం డే డే డె పుణగవంశంబునం బుట్టి యెసంగ జగతిలో శ్రీరంగ జంబు కేశ్వరపురనీవూపర వృేదళీలి యగుచు. 



వీరి క, గ్ర 

వాంపెన్టికిీగటంబు బలిమిచేం గొన్నమాధవభూాధిన్రుం జెందు వనతరిం ఇ 
బటుళ క్రి నింగభూ వాలీయ నుచెడియ లంకారశాొ,స, ౦బు లలి రచించి 
యరుదారరాయవేళ్యా భుజంగుంశన బికుదుంగాంచి యుదారచరితు. డగుచు 
తెలాచెందుసర్వ లింగభూపాలుం బే యములానగీ.ముంబున సవశకం చా 

చన ట్ర వెలుగోటివంశ నుం నవతరించి, నెలయ శేచర్ల నో శ పవిక్రుం షగుచు 
పీన నర్యుండువివ్వుత్కు .మొరయాచ, జనవిభుం స్వరం బేలెపతుకు కగుచు, 

జే విశ్వనాథ ప ప్ర త్్ట( గావించి వెలని 

నట్టిపుణ్యుండు బజంగాను మూ చవి భు(డు 

తెనియుయడై పుళ్లు సతేని కాధరణివిభుండు 
విమణునిం గుమార యా చభూపిభునిం గాంచె. నగి 

తే. ధన్వు. సగు రాజమౌళికి. డదనయుం డగుట 

విబుధ గణముల. బ్రో చువి వేకి యగుట 

పానం దారకవారయశఃన్ఫూ శ రిం గనుట 

యానుహీూ నేతకు గుమారనాము నును. వం 
చ, వెలయంగ నన్న నేశ్వునుండు విష్ణుపురాణము నాంధ్ర భావ సిం 

పలర వచింపం చేని దనుజారికృపా వీ వీకె( వాత్రభూతుండై. 
చెలంంగ్ జగంబులం గడు ప్రసిద్దికి చెక్క వెశ్వనాభు న ని 
శ్చలవిభవంబుపిం దనీపీ చ్ pc గ దత్క్భప గాంచె నుర్వరన్ . 60 

తే, అమహాశాజునకుం బుత్రు,. డతిపవిత్రుం డాదిరాజనిభుండు దివ్వు స్త్ర భుండు 
దాననూనధనుండు విద్యాఘనుండు వజులు బంగారుయాచణూ పాలమాళి, 

చ. అసపులకుల గాలదండ మఖిలాస్థులకు నురశాఖజశాఖ భూ 
భరము ధరింప భోగి జయపద్మ కుం జక్కని జీవగజ్రయె 
పరంగు జయాభిరాము( డగుబేంగరు యాచమహీవ చే, రణ్య్టసు 
స్థిరతర చావ నాుఎదండ మని ధీవరు లెన్నం జెలంగు చిమ్షహిన్. 62 

ఇలియై (రా థీ వెలుగోటిస సర్వజ్ఞ కుమారయా చేం దృ ద భూపాల ప హశంస చుం 

ఉ, ఆజ్ఞ కు బద్ధుల నృపతు లండజు నొల్వంగం 'బెక్కువర్ష ముల్ 
విజ్ఞులు మెచ్చ ధాత్రి నతివళు శ్రుతవై వైఖరి నేల నమ్మహో 
ప్రాజ్ఞున కుద్భవించా ని నిరపాయముహోవిభవోన్న తుండు న స 
రీ కువమారయాచనరపాలుం 6 డమేయగుణాభి రాముండై 68 

మ. గణనాలీతగుణోన్న తుండును దిలోకఖ్యాత చారిత్రుండుం 
బ్ర ణుతప్రాభవు డివ్వభుండు ధువుండో ప్రశాదుండో యావిఛీ 
షణుండో యంచు బుధు ల్నుతింప భ్ గవక్సం* సవనాస గ్రోవి . 
తణచి త్సంబులకుం బ్రయుం డగుచు నాత్షాభర్త బ్రోచు న్మహీక, 64 
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10 గోవీనాథ శానూయణము 

మ, అనిశంబు౯ ద్విజకోటి చే మఖము లుద్యత్పీ?తి. జేయించి యో 
దన దానంబున నుష్ట్వ్రల౯ా బహూుహావిన్హానంబుు౯ వేల్పులం 

దనియం జేసి మహీసుపర్వులకు నందం బొప్ప భూన(్తుగో 

ధనదానంబు లొసంగి మంచె శుచియై ధన్యాత్తు-డై యుర్య్వరన్, 6గ్ 

. అలతర్క_ళాస్ర్రృయు కు లుపన్ఫుసీించుచో, గణుతింప రెండనగాతముందు 
బహువిధ శేబ్బనిహ్పు త్తి. గావించుచోం, డలపోయ నపరపతంజలి యగు 
నఖిల వేదాంత ళా స్త్రార్థత త్ర స్రవిచారమందు సాయెజ్జనకాధిపుం డగు 
లలి గాన్యనాట కాలం కారకవి తా ప్రముఖవిద్యలం దన్యభోజనృపతి [ను 

యు త్తరో నృరయు క్తి నొండొకసు లేజుండ లగాంధర్వవిద్యయం దనుపమాొా 
శనుచు జనములు దనుం గొనియాడ వానీ, కెక్కె_ సర్వజ్ఞ యా చమహేవకుండు. 

. ధరణి నెవ్వానికీ ర్తి ప్ర తాపకుచులు, వరుస నిఖలదిశాంగనావక్ష ములకు 
సరసచందనకాల్మీరచర్చ లయ్యె, నన్న శేంద్రునిం గీ ర్హింప నలవి యగునె. 

- ఇట్లననీపామాన్య ప, భావుండై రాజ్యంబుంచేయుచు నారాజన్య శేఖరుండు 
భారత భాగవత రామాయణ ప్రముఖి నిఖలపురాణంబుల. బరిశోధించి భ్రాస్క 
రాదులు రచించిన యాంధ్ర రామాయణంబులందు వాల్మికివిరచిత న్రీమద్రా 
మాయణంబునం గలయరకం పింతయు సమ గ్రంబుగాం గధితం బెనయది గా 
దనియు భగవదంకితంబు గా కున్న వనియు6 దలంచి యిమ్మహాకాన్యంబు గ్ర్యా 
ణంబున కన్య్యూనానతిరి క్రంబుగా భగవదంకితంబుం జేసి యాంధ్ర భాష రచి 
యింప సమస్థం డగుపండితుం డెవ్వండో యని విచారించుచు చేనిక్కా_వ్యంబు 
గీర్వాణంబున కనురూపంబుగాం బద్ధ పబంధంబుం గావీించుట యంతయు 
విని చ్రీతిపూర్వకంబుగా నన్ను రావించి యొక్కనాండు సువర్ణ మణిగణస్థగీ 
తంజై సుధర్శ్యకు సాటి సేయం దగినసభామండపంబున నగణిత మణిగణ పౌ 
పటల జట్టిలంబై న భద్ర వీఠంబున సుఖాసీనుండై యుదయమహీధర శిఖరో 
పరిస్థితుండై న లోకబాంధవునిభంగ వెలుంగుచు సకల విద్వజ్ఞనంబులు పరివే 
ప్రింప బృందారకపరివృతుం డగు సవాస్రామేనిచందంబున నందం బగుచు 
మదిషరచితం బైన యాం ధ్ర రామాయణశకావ్యం బంతేయు సమ గంబుగా 
నత్యాదరంబుననాక ర్చి ౦చి యిది మదీ యాభిప్రాయ ప్ర కారంబున గీర్వాణంభున 
కనురూపం బై శ్రీకృష్ణాంకీతం బై యున్న దని బహూకరించి పరమానంద భరి 
'తాంత8కరణుండై బారు బామోకరకటకాంగులీయ క హారాగృహోరాధి ప్రదా 

నంబుల నన్ను సత్కరించి పరముభాగవతో_త్రముండును శ్రీ రామచం ద్రచరణ 
సేవాసంన క్షచిత్తుండుకు గావున లోకహి తార్థంబుగా నిమ్మహోవుణ్య కావ్యం 
బు జగంబునందు విస్తరిల్హం జేసి శ్రీరామభద్రుని యపారంజై న కృషారనంబు 
నకు బాత్రభూతుం డయ్యు. 68 



త్రీ ధిక 

వెలయంగ నీకథకా జగతి విశుతి కకం జేసి పుణుష డై 

వెలసిన యిమ్మహీపతికి వేక్క_ ననంతేయశంబు నా యువుం 
బొలుపుగ నంశవృద్దియును భోగసబ్భుద్దియు రాజ్యవృద్దియుం 

దొలంగక్ యిచ్చి సత్క.రుణతోం గృతినాథుండు ప్రోచు నిత్యమున్. 

రయ వే స్థ ర తే ములు, రుయుం 

. శ్రీవల్లభునకు బుధసం, భావితునకు భావుక ప భావునకు విభా. 

ప్రావీణ్యవాసితకోటివి, భావసునకు భి క్షలోకపరతంత్రునకున్. ' 

హీ+రామృత చందన శశి వోరాయిత కీ రిఘృణికి నదితిజనుణికి౯ా 
విరాగృణికి జగన్నుత, సూరిమరున్మ్య ణికీ యోాగిమాడానుణికిన్. 

. వ్రజయునతినయనకుముద, ద్విజరాజున కఖబలోకవిశ్రుతునకు నం 

డజరాజగమనునకు బుధ, భజనానందునకు వాడికి భద్రాత్తునకున్ , 

. సనకాదియోగినుతునకు, వనమాలాకనక చేలవర కౌస్తుభ భా 

సురపాంచజన్యధరునకు, నిరుపమవిభవునకు రుకి,ణనాభునకన్ = 

. గోపాలనందనునకు ధ, రాపాలకిరీటరత్నరంజతదివ్య 
శ్రీ పాదపద్దునకు నత, గోపాలావళికి మదనగోపాలునకున్. 

శ] 

G9 

70 

క. 

78 
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శః 

శాల కాండము, 

కథాప్రారంభ ము, 

డడ నారదమహర్షి వాలీ కికడక తెంచుట, ర్రుర్టుం- 

. శ్రీళ్ళష్ణ చేశునకు సమర్చితేంబుగా నాయొనర్పం బూనిన శ్రీనుద్రామాయణం 
బునకుం గథావ్రారంభం బెట్టి దనిన శతకోటి పవి సరంజై ద్రివాలోకంబునందు 
సుప్త సీనం బె నరానుచరితంబు భూలోకన ర్రులయిన నాలు గువర్ల ౦బుల వారికీ? 
దాసత్ర :నువిమోచనంబుకొణుకు సండే వించి రచియింప నుద్యు క్తుంజై పరమ 
కారుణికుం డై నపరమేస్టి. వాల్మీకిాసంబున విశ్వంభరయం దవతరించె నట్టి 
బ్రహ్యాంశ సంభూతుం డైన వాలీ కి తేన చేత జకీర్షి తం న రానుచరితంబు గురు 
ముఖంబువలన వినం గోరి భగనత్మ_ధథోప బేశంబునందు సర్వగురుండై న నార 
దుం ద్ర తీశీంచుచుండ నొశనాండుభగ వంతుండై న యన్నారదుండు బ్ర వా 
నియోగంబున వాలీ కికడకుం జనుబెంచిన న _శ్రపస్వివర్యుండు తేపస్సాగభాకాయ 
నిరతుండును వాగేగీశారదుండును చెవముని శేహుండు నై ననారదు సవలోకీంచి 
పూజించి మునీంద్రా యిస్పు డీలోకంబున దృష్టగుణవ్యతిరి క్ష ప్రశ స్ట గుణ 
వంతుండును డా నకుతుం డగుచు. బరులజయించు వీర్య వంతుండును సామా 
న్య వి కేషరాప ధర్శజ్ఞుండును దనకొజుకు: గావింపం బడిన యుసకారం బల్పం 
టై నను బహుత్వీంబున నెటు ౦గునట్టి కృతేజ్ఞండును సర్వావస్థలయందును సత్య 
వచవశీలుండును. ఫల పర్నుంతంబు సమౌారజ్బం టై స వ్రతంబు విడువనట్టి స్ట 
భావంబు గల దృఢ వ్రతుండును వంశ క్రమూగతాఇార యు కుండును నపరా 
ధంబు గావించినవారియం డై నను హితేంబు. జేయునట్టి నీలంబు గలవాండును 
విదితసకల 'వేద్యపదాష్టండును నన్యులకు నిర్వహింపంగూడనికార్యంబు నిర్వ 
హెంచుటకు సమర్థుండును నద్వితీయ వ్రియదర్శనుండును నసమానసరాగ్టంగ 
సుందరుండును నాత్మవంతుండును విధేయకోపుండును జితారిషడ్య్వర్షుండును 
ద్యూలిమంతుండును నసూయారహి తుండును నగుపురుషుం జెవ్వుండుసంయుగం 
బునందు జూతరోషుం డగునప్పు డెవాగానికి సురాసురాదులు దలంకుదు రట్టి 
వాని వినం గుతూవాలం బగుచున్న దట్టి పురుషశ్రేస్టు నెజుంగ నీవె సమర్జుం 
నవు కృపామతి నెజింగింపు మని య భ్యర్థించిన. ద్రిలోకగోచరజ్ఞూనుం డయిన 
నారదుం డవ్వాల్మీకి పశ్నజాతంబు నిని యమ్మని శెోస్టు నేకా గ్రునీద్ధికొ అకు నభి 



బాలకాండము, 18 

ముఖుం గావించి యీ ప్రశ్న సకలగుణవిళిష్ట సార్వభౌమా విషయకం_బె యున్న 

జెనను సార్వభామమా శ్రంబునందు నీయడుగంబడిన పశ స్తగుణనంప త్రి త్ర 
యంతయు సంభవింప నేరము సకలజగ దత. ణార్థంబు నునుష్యోహాపంబున నగ 

తీర్టుం డైన పరమపురుమునందు సులభం బగు జై నయోగంబున దద్దుణకీర్త 
నర్బు లబ్ధంబయ్యె నని ప్రవ్యాష్టుండై. ప్రాచేతసుననలోకించి నీచేతుగే. ్రితంబు 

వైన యోవీగ్యాదిగుణంబు లన్నియు దుర రభ ంబు లేతాదృశ ప్ర పృశ స్త మస్త 

గుణవిశిష్ణుండై న మహాోపురుషు నిశ్చయించి చెప్పన నట్టిపురుషు నాకర్టింపు 

మని యిట్లనియె. 15 

తుడు నారదుడు వాల్మీ కికి క్రీరామకథ చెటీంగించుట. ధ్రుర్తుం- 

మ. మకిమంతుండును నీతినుంతు(డును శ్రీనుంతుండు సర్వజ్జుయక 

స్తీ 

శే, ఏ 

ధృకతినుంతుండును వాగ్మియుక్ వశియు విద్విశ్వర్లసంహ _ర్రయుం 

ద్యుతిమంతుండు గుణోన్నతుండు నియ తౌత్తుండు న్మృహోవీర్యుంచుక్ 

షి తుండు నాము డనంగం జెన్నలరు న య్యి వ్వ్వాకువంశంబునన్ . 16 

వెడందకన్నులవా(డు విపులాంసముబ వాడు రా కేందువింబవ క్ర ౦బువా(డు 

కోంబుకంథమువా(డు ఘసలలాటమువాడు రమణేయమృ దుకపోలముల వా(డు 

వీనవక్షమువా(డు పృథునితంబమువాండు నముదగ,చారుమ స్తకమువా౭డు 

దివ్య చేహమునాండు దీర్ధ బాహాుల వాండు కమునీయకుభలవణములవాండు 

బంభాపంబు మూ:పునంరయ వాండు, వామ నర్దంబు వా6ండు ప్రీ స్తగూఢ 

వతు దేశంబు గలవాండు సమవిభ క్ర క్ష, సముచిత మనోజ్ఞ ; సుందరాంగములపాండు. 

మజియు వృ త్రవీవర'బ'హుండును గామాది వికారరహీతుండును గజనింవా 

గతిసవృశగ మనుం: దును షలివత్యంగుళ విగ హుండును నిర్హి క్టేంద నీలవర్దుం 
దును శో “మా త్రంబున కు హృదయ "పచారకత్వంబుచేతం శ ప్రశ స్త పెరు 

ముండును నరో శ్రేరానయనమౌభాగ్యయు క్ష కుంకును సాము ద్రికశాస్తో 'క్రమంగ 
భశాయతనసర్షలక్షుణలశ్నీ తుండును శరణాగతరకుణరూ ఎధర? ర్యోజ్ఞాండును 'సత్యప్ర 

తెజ్ఞుండును ద్రజాహి తకరణతత్ప్సరుండునునా శ్రి తరశుణముఖరియశుండును సర్వ 

విష షయజ్ఞానశీలు ౦డును బాహ్యా భ్యంతరళుద్ధియు క్షు కుండను నా శ్రిత పరతంత్రుం 

చును బిత్రాణార్య వినీతుండును నా నిత రహీణచిం'కా భిరతుండును జగ ద్ర, క 

గార్థంబు పజూపతితుల్టత్వంబును నపతీర్ణుండును నఖండి తై శ్వర్య సంపన్నం 

డును సకలలోశసముద్దరణ సరిపో వుణశ క్రియు కుండును నా శి తజన విరోధినిషూ 
వనుండును బ్రజల కరిష్టనిరససపూర్వకంబుగా _ నఫీష్టప్రాపణక్ రయు వర్ణా 

శృమిఢర్మపరిపాలకుండును శొరణాగొతిపరిపాలనయాపస్వధర్యరకుకుండును యజ 
నోధ్వయనడానాది స స్వధర్మ సరిషాఒకుండును నాని ,తబాంధవాది జీవలోబుకం 
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వ “ 

ల్ 

తే, 

వ. 

గోవీనొధథ రామాయణము 

లకు రతీ తయుబుగ్యజు పొదిచతు ర్వేదపదార్గవిదుండును శిమోదిపుడంగ షారగుం 
డును ధనుక్వేవనివ్షితుండును_ సాంఖ్య యోగతర్క_వై శేవి.కపూరోగ్టీ_త్రర మీ 
మాంసాొ వ్యాకరణధ ర్మశాస్త్రాదిశా స్రార్థ త త్త ప్రజ్జుండును విజ్ఞు తార్థవిషయంబు 

నందు సదావిన్యరణ లేశరహితుండును బ్ర తిభానవంతుండును సర్వలోక్రియిం 

డును నపకారు: ఏలయంటై న నుప కారరీలుండును వ్యసనే పరంపరలయం దై న నమ్ 
భితాంతీకీకరణుండును ) నతిగంభీరప్ర ,;కృతియు కృుండును ద త్తత్కా_లక_ర్రవ్యచతు 

రుండును నై ప్రకాశించు నదియునుం గాక, 78 

సింధువులతోడం గూడిన, సింధువుచందాన గుణవిళిష్టుండు కరుకా 

సింధువు రాముడు ప్రజ్ఞా నీంధువులగు బుధులంగూడి చెలలగు ననిశమున్.79 

. అనుదినంబు సర్వావస్థలందు సారె సారె కవలోకితుం డయ్యు జనుల వేత : 

బరంగ ము న్నెప్పుడును జూడయిడనివాని, యట్లు విస్మయదర్శనుం జై నవాండు, 

. అలఘుచరిత్రుండు పూజ్యుందు, సలలిత చిత్తుండు మిత్ర, శతూదాసీ 

నులయం దవిషమభాదము, గలవా డానందకరుండు కౌసల్య కొగిన్., ప్ర 

గాంభీర్యమందు సాగరముయటోలినవాండు భె మై ర్యంబున మహీధరనిభుండు 

వీర్య సంపద చేత విస్తుతుల్యుండు శశధకునికై వడిం బ్రాయదర్శనుండు 

నరము కోధమునందు( గాలాగ్ని కెనయగస, వతనువేతం బృధథివికి సా టివచ్చుం 

ద్యాగంపునందు ధనాధిపసదృళుండు న పరధర్షుండు సత్యంబునందు _ ము 

భూరివిజ్ఞానరముకు. డాం బుట్టినిల్టు, దాన దాక్నీ జ్యాదయలకుం చానగంబు 

నీతిసత్యధర్థ్యములకు ని నిలయ ముతీండు, లలిళసద్దుణ సందోవాములకు. బేటి. ౪ 

అని యిట్లు నారదుండు సామొద్భగవదవతారం బె న రామభద్రునందలి సకలా 

నంతకల్యాణగుణంబు లన్నియు వక్కౌాణించి "యిమోోకువ౦కే ప్ర భన్రం డను 

శుంబున రామావతారకథనంబును శతునిబర ణు ఇనుశబంబుడ? డాటకౌది 
ళు ఈ హా య 

వధంబును నుహో ఏర్యుం డనుశేబ్దంబున సర్వాస్తశస్త గ వాణంబును లత్మీవం 

తుం డనుశబ్దంబున క 5 తాపరిణయంబును సత్యపరా క్ర, షం డనుశబ్దంబున ఒర 

శురామభ ౦గంబును మొదలుగాగల బాలకాండకథ యంతయు 'సంశేపంబు 

గా సూచింపం చేసి యయోధ్యా కాండ కైభ్యాకి కినుణిక చెటీంగిం; చువా౭డై వెం 

డ్యు వాల్మీ కి సవలోకించి యిట్లనియె నిట్టిసమ స్తసద్దుణగరిష్టుండును బుపష 

శేస్తుండును రాజ్యాభిషే. ఫీ కసముచిత విశ్ష్టు గుణనరిష్టుండును న మోఘపరాక్ర 
We 

మవంతులలోన నతిశే శఘుంచును టై కృతినే నేష్టుండును గువమూార. జ్యేమ్టంగు నై నన 

కల్యాణగుణాభి రాము కామునింపాచి తండి డ్రియగు చశిరథుండు పరమానంన 

భరితాంతరికరణుండై సకలజనంబులకు హితంబు సంపాదింపం దలంచి యావ 

రాజ్బంబున కఖివ్. క శనం చేయసమకట్టి న నం దదఖి పే. కార్థసం భృతదభ్యాదిముంగళ 
ద్రువ్యప్ శేషంబులవిలోకీంచి దశరభునికొండొక' ర శె కయనునది సుంథగొ 

చై 



a 

ర్ 

చాల కాండ ము. 15 

నాక్వచోదితీయె తొల్లి 'దేవాసురయుద్ధంబునందు వల్లభునిచెత దత్తవరయొనది 

గావున నాసమయంబున. గట్టండితనంబున దిట్ట మై రామునకు వివాసనంబును 

నిజపుత్రుండై న భరతునకు రాజ్యాభి పేకంబునుంగోరిన నమ్మహీరమణుండు సత్య 

వాదిగానున ధర్మమయపాశ ని నిబద్దుండై విడివడసమస్ధుండు గాక ప్రియపుత్రుండై న 

నురాముని వనంబునకుం బనిచిన నవ్విరో త్రముండు కె క శేయ ప్రతినిమి శ్ర తంబు 
పీత్ఫవచననియోగంబువలన నద్వచనపరహలనవిమయస్వకృత ప్ర ప్రతిజ్ఞ ను బరివా 

లించుచు వనంబునకుం జనిన నమ్మహోత్మునితేమ్ముండు సుమిస్రానందవర్థనుం 
టం 

డగులవ్షణుండు సవాజ వీ వ్రుతిమంతుండును నిష్టుండును గావున వినయసంపన్నుం 

డై సౌభ్రాత్రంబుం జాపుచు స్నేవాంబువలన ననురూపం బగు వ్రతం బంగీ 

కరించి యన్న వెంట నరణ్యంబునకుం జనియె. ర్ి 

. ఆరఘునాథుభార్య జన కాలయజాత సమ స్పలక్ణ 

శ్రీరమణయరూప హీ తశీల సతీతిలకంబు | నిందిరా 

కారయు సాధ్వి ప్రాణములకం౦ క గరీయసీ యైన నీత సాం 

పారం బతికా భజించి చనె నప్పుడు రోహీణి చంద్రునిం బలె౯. 4 

ఫౌరులచే జనకునిచే, దూరం బారాము. డనుగతుం డగుచు రయం 

బారం ననుజుండు సీతయు, వారక తనతోడ రాంగ వనమున కరిగన్. 85 

కే, ఈ తెజంగునం జని జావ్నా వీతేటమున, శృంగ బేరాఖ్య పట్టణ మేలువానీః 

ఆ, 

ర్ 

బరమసఖుని నిపూదాధిపతిని గుహూని., జేరి నూతునిం గృమ్మణ నూరికనిచి. 

అట నిషాదనాథుండె న యా గుహుునితో, నలఘుయళకండు వాలం జెలిమించేసీ 

వానియనుముతీమున + జానకీలతకా, కలితుం డగుచు వేగ గంగ చాంటి, 87 

భూవల్లభుండు రాముడు, తేవనమున వనము సొచ్చి ధీరకత్వమునం 

ద్రోవ నవవారిపూరిత్క పావననదు లు త్త్రించి పరమ వ్రీతిన్ . క్రి 

తే చరుపు డగు భరద్వాజుని శాసనమునం 

వ, 

క 

వ, 

జిత్రకూటాద్రి( జేరి తచ్చిఖరిమిా౭ద 

చేద్యతోంప బర్హ్మ శాల గావించి యందు 

నిండుసుఖనోష్టీ వసియించి యుండె నంత. రం 

జీవగంధర్వనం కాళు ల నసీతా రామలవ్ష్మణులు మువుషప్టరు చిత్ర కూటోపాంత 

వనంబునందు రమమాణు-ల సుఖంబుగా నిననించి యుండ రట సాకేత 

పురంబున gn 

ఆరఘునర్యుండు శైలము, చేరుట విని పుత్రశ్ కచింతార్లితుం డై 
దారుణగతి విలపించుచు, భూరవుణు(డు మేను విడిచి పోయె౯ దివికిన్ 9! 

దశరథమరణానంతేరంబున మపహోబలుండగు భరతుండు వనిష్థ ప్రముఖ నుహా'స్టల 

చేత రాజ్యంబునందు నియుజ్యమానుండయ్యును చానినంగీక0ంపక చతురంగ 



16 

(94 

శ 

గోవీ నాథ రామాయణము 

బబంబులతోలనాడి రామపాదప్రసాదకుండై. వనంబునకుం జని యార్య భౌవ 
పురస సందును సత ప డ్ వదు 
పురస్కృృతుండ్రై నువోత్ముండును సత్య రా క్రముండును నభి ధామదర్శనుం డును 
నగురామునిం జేరి మహోత్తా నీవ్ర సర్వగుణ శేష్టుండై నను కనిష్టునకు రాజ్యా 
ర శ్వంబు లేమి యెటింగినధ ర్మజ్ఞుంగవు గావున నీవెరాజ వని పలికిన సర్వస్త్రడూ 
పసుణంబుల చేత నా శ్రితచి త్రరంజకన్వభావుండ య్యును వనీపకాభీహ ప్ర చానత 
త్పరుండయ్యును యాచకజనలాభంబుచేత? (బసన్నవదనుండును మహాయళుం 
చో యుష్టను నేనా యకవి మోచనమౌా త్రంబున సమ స్త దానవహ ననసమర్హుం 
చయున్టైను రాముండు వితృవచన గారవంబున రాజ్యంబంగీ కరింపక రాజ్యంబు సే 
యుటక హూల్యా దృష్ట వె ఛభవపావసంస్ప ల్రిపంబు లైన పాదుకలు స్యాసకూపంబున 
భరతున కొసంగి బహావిధ సాంతప్టివచనంబులసా చెసా లెక్టు నతేని( గ, మృజించిన 
నాభ రతుం డభి పే కార్థంబు రానుస్త్ర త్య్టానయన లత ణనునోరథంబు నొందక 
నందిగ్రామంబునం డనుదినంబును రామపాదుకః'కు నమస్క్రించుచు రామా 

గ మన కాంతుండై. రాజ్యుంబు. బాలిలచుచుండె నంత సర్వాతిశయకాంతిమం 
తొండ ను సత్య ప్ర తిజ్ఞుండున రాజ్యుభోగలాలగరహి తుండు నగురాముండు భర 
తుండాదిగాయగల పురజను లందజు వెండియుం జిత్ర కూటంబునకుం జనుదెంతు 
రని తలంచి పితృవచనపరిపాలనంబునం దేకాగచిత్తుండై దండకారణ్య ంబు( 
ద్ర వేశించె నని యి ట్ల యోధా కాండ కథ యంతయు సంతేపంబుగా చెజటిం 
గించి యధేనముని శే ప్థుం డారణ్య కాండ కథా క్రమం 'బెజటింగించువాండై 
వెండియు నిట్లనియె నట్లు రాజీవలోచనుంశ గు రాముండు మహారణ్యంబగు దండ 
కారణస్టంబుంబ, వేశించి యపూర్వసంస్థాన వనవీలోకనజనిత కుతూవాలంబు 
చేతను మహావన ప వేశసంభావిక రాక్షస రణారంభోరితవార ౦బుచేతను విక జం స. 

నిత్ర లోచనారవిందుండై . 92 
- మునివిరోధి విరాధుని మొనసీ చంపి 
మాననీయాంగు శరభింగు మాని జూచి 
ఘను సుత్మీక్టు మహాముని గని యగస్తు 
ననుజుం జూచి యగ స్తునిం గని ముదమున. 93 

. ఆయగ _స్త్య మహామునియనునుతమున, నై ౦ద్ర, మగు'కార్షుకంబు మహోనిప్రి, 
దారుణాతయ బాణతూణీరములును, రిపు విన్మిగహార్థంబు పకిగహీంచె. 94 

. ఇట్లు జగదేకవికుం డగురాముండు స్వవీర్భ సదృళ వరాయుధలాభంబు నొంది 
పరమ వ్రీతుండై శరభంగవనంబున నివసీంచియుండ నప డచ్చటి మవార్షులు / డు 

బౌ Y యం 
చిత్రకూట పంపొనన నివాసులయిన వాన పన్గులం గూడి యసురరాకుసవభా 
కాంతులై రాముని సమాపంబునకుం జనుపంచి రాశీసబాధ నెజింగించిన 



చాల కారడము, 17 

నారాయుపుంగనుండు రాతసావాసభూతం జై న వనంబునందు నమ్ముహోమునుల 
ప్రా్థనావచనం బంగీకోరించి. ర్ 

చ్ అ. దహూనకల్పు లే నదండ కారణ్యని, నాసిమునుల మ్రల వకముసతోడ 

సంగరమున నింక సకలరాత్షసుల వధించువాండ నని వ్ర కిజ్ఞ (సే 
కం అనఘుండు రాఘనుం డక్కా,ననమున నినసించి తగ జనస్థాననివా 

సిని యగుళూర్ప్చణఖను గ,క్కునం బట్టి వివాపం జేసె ఘోరాసివాతిక౯ాా 97. 
వ ఇట్లు కానముకూపిణియైన శూర్పణఖను గర నాసీకాచ్చేచంబున వహావీణిం జేని, 

. కూర్చణఖా ప్రే రితుం జై; డర్పంబున సమరమునకు దజీనినఖకుని 
న్నేర్పున వధించె రాముడు, సర్పాభీలో గతీ వ్ర శాతశరములకా, 99 

ను ఇట్లు రాక్షస సేనాధ్యముం జైన ఖరునిం బరిమూర్చి తదనుచరు లై నదూషణ 
త్రిశిరుల వధించి పదంపడి చతుర శసహ స్త సంఖ్యాక ప థధానరాశుసుల నాజిరం 
గంబున నంతంబు నొందించి తదనుచరు లై నయామినీచరుల నందజు నిశ్శేషం 
బుగా కూపుమూపె నంత నకంపన కూర్పుణఖలనబన జ్ఞాతివధం బంతయు విని 
శావణుండు క్రోధమూార్చితుం డై సీతాహరణకార్టంబునందు మారీచుండను 
రాశ్సుని సహాయునిం గా వరించి బలవంతుం డై నయా రామునితో డివిరోధంబు 
యు క్రంబుగా దుడుగు మిని బహూ ప్ర కారంబుల నమ్మారీచునిచేత నివార 

మాణుం డయ్యును వానీవచనం బనావరణం౦బు చేసీ కాలచోదినుం డ్రై మౌారీ 

చసహీతంబుగా రాముని యా శ్ర మస్థానంబున కుం జనుదెంచి. 100 

, 9 3 

షే 

శా,మారీచుం డొకమూయం బన్ని యల రామకత్మ్షైవరు౯ా లత్తణుకా 
దూరంబు న్లానిపోయినప్పు డదయ౯ దోపాచరాధీశ్వురుం 
డారామామణి సీత నె త్తివాని ఘోరా కారుం బథీందు దో ) గ 
స్ఫారొడారు జటాయువుం దునిమి భాస్వల్లీల నేగి న్వడి౯ా, 101 

తే, అంత రాముండు బై త్యశితాసిలూన, పత్తపాదుం డై పడియున్న పత్నీ నాథుం 
గని మహీపుత్రి హృత యాట విని దురంతో, గాఢతరదంఖభరమున గాసీపడుచు. 

క, చలితేంద్రియుం డై మిక్కిలి, సలవించుచు రామవిభుండు పథీ ంద్రునకు 
న్విలనిత శాశ్వత సౌఖ్యము, గలుగంగ సంస్కాారవిధులం గావించి వెస౯ా, 103 

కం వనమున జానకి వెదకుచు, జనిచని యొకచోటం గాంచె స్తో ద్రేకం 
బున జగము మ్రింగ జూలెడు, ఘనరూపుని ఘోరవికృశతకాయు. గబంధుకా, 

వ. కనుంగొని వాని భోజంబులు రెండును నిశాత ఖడ్డంబుల ఖండించి పంచత్వంబు 
నొందించి తత్క_ శేబరంబు దహీంచిన వాండు స్వర్ణగమన యోగం బగుస్వకీ 
యం _బెనగంధర్వనూపంబు నొంది రామునిం జూచి మహాోతా నీవ్చ శ్రవణకీ ర 
నాదిభ గవద్ధర్థా చరణశీలయు సామాన్యవి శేషధర్మనిపుణయుం జతుర్ధాశ్రము 
ప్రా ప్పజితేం ద్రి యత్వపూ ర్యకమోతోపయుక్రాచారనిస్ట యు. నై నశబరిలే గొనం 3 
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జను మని పలికి దినంబునకుం జనిన నారఘువల్ల భుండు తద్వచన ప్ర కారంబున 
శబరిం గానం జని దానిచేత నర్చ్యాదిఫలస మర్ప్చణాంతోపచారంబున నర్గితుం 
డయ్యె నని యిట్లు సత్య ప్రతిజ్ఞత్వ పృధానం యై నయూరణ్య కాండచరి త్ర, సం పంబుగా సూచించి మిత కార్య ని ర్వావాకత్వపరం ౫ న కిమీ, _౦ఛా కాండ 
కథాన్భతాంతం బెజింగంచువాంజె వెండియు వనీ క జను నవలోకించి యిట నీయె మునీంద్రా యిట్లు రాముండు శబరిచేతం బూజతుం డై పంపాసరోవర తీరవనంబునందు హూనుమత్పవూా గనుంబు. వేని హానూముద్యేచనంబున స్స్, ౦ వ న రస చ్ 35 లర అక జ 
వునితోశడ సాచిన్యంబుండేసి నువాబలుంకగరాముం కు జన్య పృభృతిస్వవృ త్తాం 
తంబును రానణహృత త్వాదిసీతావృ శాంతం బును సర్యంబును సుష వునకుం జెప్పిన నా స్నుోవుండు రామసంబంధి మైనతత్పర్వంబును విని సమానదు?ఖ 
నూహాోబలసంబంధంబు గలుగుటకు సుప్రీ తుం డయి రామునితోడ వహ్నిసావ్నీ కొంబుగా సఖ్యంబుం చేసి సుహృత్సన్ని ధియందు సృతేదు?ఖుం డై తనకును 
నాలికిం గల వైరం బంతయు నొక ల్యంబుగాం బ్రజయంబువలన నెటింగించిన నారఘుస త్తముండు వైరవృత్తాంతంబు విని నాలిం బరిమానర్చెద నని ప్రలిజ్ఞం 
వేనీన స్నషవుండు రామున కుత్పాహావర్ష నార్థింబు వాలిపొరుషం బంతయు నెజింగించి రామునకు వాలివాననసామర్థ్యంబు గలదో లేదో యని శంకించి బలపరిజ్ఞా నాక్థంబు తెల్సి వాలిచేత నివాతుం డై నదుందుభీ యనురాశునుని 
కలేబరంబుమువోపరగ్టత సంకాశం ,బెనదాని రామునకుం జూపి యూ రాక్ సక రే రంబు వాలిచేత నింతదూరంబు విశీ ప్తం బె నదని పలికిన విని నఖా గం౦బున 
లోకవిరోధిసకలదానవదై త్యాదిహాననళ_క్రియు కుండును నపరి చ్చేద్యబలుండు నగు రాముం డుదారబలోత్వావావికసితాననుం డై యస్థినచయగూపం మైన 
రాకత్షసశరీరంబుల. జూచి దాని దశ యోజనపరిమితమొ త్ర ంబు చవ్వులం 
జడం బాదాంగువ్షంబునం జమ్మి తచ్చ్శరీరంబు త్ ల్లి - యార్ష ౦ విప్పుడు శుష్క్మం బె యున్న దనియెడుసు గ్రీవునియభిప్రాయంబు విమర్శించి వెండియు వశ్వాసంబుం బుట్టంచుచు స పృనా-లన్ఫక్షుంబులును దళ్సమి పె లంబును 
రసాతలంబు నొక్క_సాయకంబున ఛేదించిన నవ్విధం బాలోకించి స్స్, వుండు సర్వప్తకారంబుల శాముండు దర్శనమాత్రంబున వాలిని వధింపం గలం డని విశా్యానంబు నొంది కవీరాజన్టంబు లీభ్రుంబునం గరగతం బగు నని హర్షించి. 

105 
. భూవరున నుముతమున సు గ్రీవుండు కిష్కింధ శే॥ కీశాధీకుకా 

చేవేంద్రసుతుని వాలిని గావరమున ననికిం బిలిచా ఘననాదమున౯ 106 
= వీలిచిన వాలి రయంబున, నలవ దుడుగు మనుచు. దార వారించిన జా 
నిలువక వచ్చి భుజాబల, మలర రవిజు దాం నాతం డాతనిం దా౭కెకా, 107 



క 

ము. 

శ 

ట్ట 

చాల కాండ ము, 19 

ర్తి త్రెజింగున( దలపడి కవి, స్త్తము లుగృగతిం బోరు సమయంబున రా 
జో త్తముం డొకచెణమున విియ _త్తీల వుద్రువంగ వాలి ననిం బడ నేసె౯ా, 
అటు వాలిం బరిమార్చి రాముడు తేదీయం బె నసామ్రాజ్య మం 

౧ CC) 
తట సుగ్రీవున కిచ్చినం గొని సముద్యు త్పీ9తితో నాతం డం 
తట నల్చీక్కు_ల కమ్మెయిం బనిచి పీతం జూచి రం డంచు ను 

త్క_ట వేగొద్ధతుల౯ వలీముఖ్రుల నందం బొప్పం బంచి౯ నడికా 109 

. అని యిట్లు కిష్కింధా కాంశకథాసం గవాం బజెటింగించి పెండియు నిట్లనియె 
నంత బలవంతుం షగు వానునుంతుండు దతశ్నీణదిక్కు_నకుం జని సంపాతివచ 
నంబున శత యోజనవిస్తీర్షం బెైనసము ద్రంబుడాంటి లంకాపురంబు సొచ్చి 
యం దశో కననికాఖ్యం బె నరావణుప్రమదావనంబున. 110 

. ఒనర రాముని జింతించుచున్న దాని,సీతం గనుంగొని ప్రమదంబుసెలంగ విభుని 
కుశల మెటింగంచి ము ద్రికగుజుతొసంగి,మానితం టై నతచ్చిరోమణి గృ హించి. 

. వనము నీటు సేసీ వన పాలకుల ద్రుంచి, స _ప్పవమం త్రిసుతుల సంవారించి 
పంచమహై న్యపతుల. బంచత్వ్రమందించి యసమసమరదము నముం దునిమి, 

- శక్రజిత్ప/యు క్ష చటులలో కేశాస్త్ర పాశమున రణోర్వు బద్దుం డయ్యు 
| థి విధివరంబుకలిమి వేగ విము క్షు డై, చేవరిపుల.యవమతికి సహించి. 118 

. పరం దనకు దానె బద్ధుడై రావస, వరునిపాలి కేగి వానితోడ 
నవనివిభునినుహిమ లన్నియు ప్రకటించి, చుట్ల నున్న రాతసుల వధించి. 

. ఘన వాలాగ్నిశిఖాపరంపరల లంకాపట్టణం బంతయుం 
దను శ కాదులు మెచ్చ నొక్క త్రుటిలో దగ్గంబు గావించి us 
ద్దన భూపు త్రి కిం జెప్పి రామునకు సీకాతేముముం డెల్పంగా 
వనధిం గృమ్మజు దాటి నచ్చ విజయ వ్యాపార ధా రేయుం డై. 116 

కిట్లు చనుదెంచి మహాత్తుం డగురామునకుం బ్రదవ్నీణంబుం జేసి యమేయా 
తుం డగువానువముంతుండు తనచేత సందృష్టయయ్యు వీత యని యెజింగించె 
నని యిట్లు సుందర కాండవృత్తాంతంబు సంతే పంబుగా నెణింగించి క్ టు 

నిట్లనియె నట్లు సీతావృ కాంతం 'బెజింగంచిన విని రాముండు సు గ్రీవనహితం 
బుగాల గదలి మహోదధిదవ్నీణతీరంబు. జేరి సంతేరణోపాయం “బెటింగించు 
టకు సము ద్ర్రునిం ట్రార్ధించి యతండు పొడసూప కున్న నలిగి, 116 

- ఇనకిరణనిభశరంబుల, వననిధి శొమిల్లం జేయ వారిధి భీతిం 
జనుదెంచి రాఘవునిముఖ, వనజము వీశీంచి నుధురవై ఖరిం బలికె౯ా. 117 
మహాత్మా యిన్నలుండు సేతువ్రం గావించుంగాక యని యరిగిన నారఘుపుం 
గవుని శొసనంబున సము ద్రవచన ప్ర కారంబున నలుండు సేతువు. గావించె నంత 
సాముండు నలవిర చిత సేతుమార్లంబున శరనిధిం దాటి లంకమిందికిం జని, 
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దురమున దశకంకుని శిత, శరముల వధియించి పుచ్చి జనకకుమారిం 

బరమపతివ్రతం గనుంగొని, నరపతి వ్రీడాభరమున నతవదనుం డై. (19 

వానరఠాశసనభామధర్ణింబునం బరువంబు లాడిన న బ్రేఏి పాతివృతస్టవిషయసం౦ం 

శ్రయనచనంబు సహీంపక నహ్నిప్ర వేశంబుం జేసిన నయ్యగ్ని దేవుం డద్దేవి కతి 
ఫీశ్రలుండై. రామునకుం బొడనూపి పీత నర్పించి మహోళత్తా విశుద్ధ భావ యగు 

సీతం బర్మిగ్య్యహింపు మని పలికిన నారాముం డగ్నివచనంబువలన జానకిని విగణి 

కల్యమ గా నెజింగి సీతా జేవిం, జేళొని సం ప్రహృష్టుండై. దేవతల'చేశ నర్చితుం 
డై ప్ర కాశించె నప్పు డయ్యదు శకర్శంబుం జూచి చరాచ రాత్తకం జ్రైన్నతె)లో 

కం బంతయు సంతోపషంబు నొండె నంత రాముండు విధీషణుని లంకానా 

జస్టంబున కభిషీ క్తునిం జేసి కృతకృత్యుండును విగత మనస్తాపుండును నై జగ 
త్క_ంటకుం డై నరావణుని వధించుటవలనం బొడమినహర్ష వశంబునం డన్నువీ 

లోకింపంజనుజెంచిన శంకరహిరణ్య గర్భను హేం ద్ర వ్రముఖబ్బందారకుల చేశ 
దుర్గ భంబులై నవరంబులు వకసి రాత్షసుఐవేత నిహాతులై నవానరుల నంద జి 

బునస్పంజీవితులం జేసి సీకాలత్షణహూనువముత్సు శ్రీ వాంగ దవిభీషణాదులం 
గూడిపుష్పగవిమానం 'బారోహించి యయూధ్యాపురంబునకుం బోవుచు భర 

ద్వాజాశ్ర్రమంబుం బ్రవేశించి నిజగమనబోధనంబుకొఅకు హనుమంతుని 
భరతునిపాలికిం బనిచి యతం డెదుర్కొని తోడ్కొని పోవ నీతకుం బూర్వ 

వృత్తాంతం బజెజింగించుచుం జనిచని నందిగామంబు. చేది యందు భ్రాత్ళ 

సహీతంబుగా మునివేషంబు విడిచి చతుర్వధాలంకారంబుల. గ్ సేసి న్స్ తా 

సాదృశ్యంబు నొంది క్రమ్ముజి న యోభధాస్ట్రపట్టణ సింహాసన నాధ్యుతుం డయ్యె 

నని యిట్లు యుద్ధ కాండక థాస్త్రపంచంబు సంగ్రహం౦ంబుగా చెటీంగించి వెండీ 

యు నిట్లనియె నట్టు సానూజ్యపట్టాభిపీ. కుం డె మహాత్తుం శగురాముం౦డు 

రాజస్టపరిపాలనంబు సేయునప్పుడు సర్వజనంబు సంజాతరోమాంచం బై ముది 
తాంతకికరణం బై సర్వ కానులాభ జనిత వ్రీతియు క్షం బై రామసంశ్లేమణ 
పరిపుష్ట సర్వాంగం బై యిష్ట టేవకా నమస్కా_ రాదివాపధర్మఫలలాభ  సమన్ని 

తం బై మనగివీడారహితీం బై వ్యాధిరహీతం జై దుర్భితుభ యవర్జితం బె 

యలరెం బురుషు లొకానొకప్పుడైన నొక్కి౦తెనం బుత్రమరణంబు లేక 
సుఖంచుచుండిరి యువతులు వై థవ్యం బెట్టదో యజుంగక పతలివ్వత -లై సుఖం 

చుచుండిరి జలాగ్నివాతజ్వరతస్క రముత్పిపాసా పముఖాధ్యాత్మి కాధి దై వికా 

ధిభాతికబాధలల బొరయక జనంబు లానందించుచుండిరి నగరంబులు రాష్త్రం 

బులు ధనధాన్యోపేతంబు లై ప్రవృష్టజనాకీర్షంబుల నిత|ోత్సవయు_క్షంబు 

ల కృతయుగంబునందుం బోలె ప్రముదితంబు ల యొప్పె రాముండు బహు 

సువశ్ణాఢ్య యాగ వి శేషంబుల నశ్వ మేధశతంబుల చేసతలం దృవ్హి నొందించి 
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చాల కాండము ల! 

రాజనంశంబుల శత గుణితంబుల బ్ర త్యకంబుగా రాజ్టదానంబున సంస్థాపిం చి 

యసంఖ్యేయం బగుధనంబును గోకోటిసహా స్రంబులను బ్రాహ్మణుల కాసంగి 

౧యోాలోకంబునందు నొల్లువర్ణ ంబులవారిని స్వస్వ్టధర్మనిరతులం జేసి పదునొకొం 

డుకేలవత్సరంబులు రాడ్యుంబుం జేసి స్పళోకం బై నవై కుంఠంబునకు చేంచే 

యం6ంగలండు, 120 

శ్రుతినిభము శుభం, బనుపమ సేవ్యంబు దురితహారి మగునీరా 

మునిచరితముం బకియించిన(,జనుం డఘములంబాసి పొందు శాశ్వతసుఖమున్ . 

ఆయుహ్యుం బగు నీరా మాయణము6 బకించు మనుజు డై హిక సౌఖ్య 

శ్రీ యుతుండై సుతప్యాశ్ర స మాయు కుం డై యమగ్హ్యుం డగు నటమోయద౯, 

. భోగము మోతు మిచ్చుకఘుపుంగవ దోశ్చరిత ప్రబంధము 

బాగుగ విన్న వీప్రనరపాలకవిట్బదజు ల్క_/నుంబున 

న్వాగ్భప భ త్వేము౯్ శీ తిధనత్వముం బుణ్టిఫలత్వము నము 

దోోగమహ త్త గ్టముం గలిగి యొప్పుదు రెంతయు వీతశ్ కులై. 128 

. అని యి బట్లుగేరకౌొండకథా సవన్వితంబుగా స ప్పకాండకథావృత్తాంతం బం 

శేయు సంవ్నేపంబుగా చెణీంగించిన వాక్యవి శేపజ్జుండును ధ ర్థాత్ముండును మహో 

మునియు నగుపాల్తీకి యన్నారదుని సంపూ శ్లార్థ ప్రతిపాదక పదసమూూవా సాపం 

బై నతత్ప్రశ్నానురూపో త్తరవాక్యంబు విని శివ్యుసహీ తుండై య ద్దేవర్షి వమ్యుం 

జబూజంచిన నన్నారదుం డవ్వాలీ,కి చేత యథార్హ్భంబుగో6 బూజతుండై. యా 

మంత్రణంబు నడసి యాకాళంబున కుద్దమించి స్వల్పకాలంబులోన బవ్మాలో 

కొంబునకుం జనియె, 124 

రురు వాల్మీకి స్మానార్గ ము తమసానది కరుగుదెంచుట, శుఢంా 

. ఆజటినాథుండుం జనిన యన్వల నమ్మని స్నానకాంవీ, మొ 
'యోజ దలిర్ప జెందమున నూరెడుభ క్లిరసంబుతో భర 

ద్వాజుండు వెంట రా వికచ తామరసోత్పలభూరిసౌర భ 

థ్రాజితదివ్యగంధ వహబ౨ధుర యాతిమసా సవంతికి౯. 125 

చని త త్రటినీనుహీమకు, జనితీప్ర మదడాభియాగసంబ్రనుమలి మొ 

ఫఘనసుజనావన పావన,వనగాహన మాచరింప వడిం దిన్రురు చెడ, 125 

త్రగ నకర్షమ మైనయ త్తటినితీర్థ 

మది విలోకించి తన క్షేన నతివినీతే 

చిత్తుం డై యున్న యమ్ముఖ్యశిషమ్యునిం గని 
యింపు దళొకొ త్త మధురొ క్ర నిట్టు లనియ. [9% 

అనఖు కంశు రవ్యుమై నిష్కళంక మై, స్వాదుయుకృ మై, పృసన్న సలిల 

మై నుతింప .నయ్యె నీనదీతిర్ధంబు, నాధభుపురుషమానసంబుకరణి. 26 



ప్లు గోవీనాథ రామాయణము 

క్ కలశం బచ్చటం "బెట్టును, తీలంగక నల్క_్లలముం 'దెమ్మ తవుసాతటినీ 
జలమజ్ఞన మొనరించైద, మలఘుగుణా సాంధ్యకృత్య మది దీర్చుటకుకా. 129 

క, అని పలుక భరద్వాజుందు, ఘనముగ వణ్క_ల మొసంగః గైకొని ఘను జ 

ముని త్తీరవనంబున, వినుతతపోధనుందు వేడ్క. వీతీంచు నెడకా. [80 
ము, హరిదశ్తస్సుటవర్హ తుల్భనవదూ ర్వాంకూర కాంకిచ్చటా 

భ్ రతస్ఫీతవిశాల శాద్వలచరత్పంవాస్త శేళీవినో 
దరసోన్మ త్తమనోజ్ఞ నాడశకునడగింద$ంబు శృడింపగా( 
దరులం బొంచి నివాదుం డొక్క డలుక౯ా చదర్చాంధు. జె గక్కు.నన్. 

క. మించిన వేడ్క రమించెడు, క్రాంచంబులరెంటిలోనం గనుంగొని పురుష 
శ్రైాంచమును జంపె నురవడ్కి వంచించి నిపాదుం డెంత పాపాత్లకుండో. 18 

వ. అప్పుడు శోణితపరీతగాత్రంబుతో వివేష్టమానుండై. నేలం బడి యున్ననిజ 
వల్లభుం జూచి భర్త ఎమరణశో కాశ్రాంతయె సహచరి యగుక్రాంచాంగన దీస 
స్వానంబునం గరుణంబుగా విలపించిన. 108 

అయయ వాలీ కిమహో శక్రోంచమును నధించిననిషాదుని కేపీంచుటు. చ్రుర్దుం 

రై * ఆరవ మాలకించి ముని యగ్లెస ఘోరనిపషూదపాతికుం 
డ్రై రస వ్రాలి యున్న విహగాధిపు రక్షపరీతకీర్చుని 
న్వారక గాంచి భూరికకుణ న్యధురో క్తి ననూనయించి యా 
శార యధర్శ మింత తగునా యని బుదిం కలంచి యి ట్లనుక్, 184 

శ్లో. మా నిషాద ప్రతిష్థాం త్వ మగను శాశ్వతీ స్పమాః, 
య తె్కె__.ంచమిథునా చదేక మవధీః కాను మాహితమ్. 

మ. అని యి ట్లామునిరాజు వల్కినం 'దదీయాలాపముల్ శ్లోక మై 
తనరం (గ్రాంచవిధంబుం గాంచి వగచేతం దూలునావేతం జ 
య్యన నీఎతణయు_క్షసద్య మెటు లాహో వ్యావాతం బయ్యె నేం 
డని చింతించుచు ళశిష్యునిం. బిలిచి నెయ్యం బొస్పంగా నిట్టనుకాం 185 

వ. క్రాంచీశోకార్తుండనై యిప్పు డేను నిషాదుని శపించిన శాపో కి చతుష్పాద 
యుక్తం బె సమాతరపదం-బె లక్షణో వేతం బే యనేకార్థ ప్రతిపాదకం బె తం 
వ్రీలయసమన్వితం Gl న్లోకరూపం బయ్యు న్లోకంబుకంకు నన్యం బెన కేవల 
పదసందర్భంబు గాదు వింటివే యని పలికిన నా భరదాగీజుండు వాల్మీకినచ 
నంబు విని హృష్టచిత్తుం డై బహుప్రకారంబుల ను త్తమం బై న యా౭క్లోో కరా 
జంబు బఠించిన సంతుష్టాంతరంగుం డై. 18% 

తే. సత్వరంబుగ వాల్తీకిసంయమోం ద్రుం డన్నదీపుణ్యజలమున నధ భంగి 
స్నానమొనరించి యిదియమం శ్ర 0 గాంగృనచలభ_క్రిజవించుచు నచటువాసి, 



చాల కాండము, 28 

“మ, తనవెంటం జలకుండి. గై కొని భరద్యాజుండు సంతోవి. మె 

చనుచేరంగ ననేకవై ఖరుల భా స్వత్పదస్టభావంబు శి 
ముస్టనకుం జెప్పుచు న నాక్రమంబునకుం బుణోష్టదారు. డే తెంచి తా 
ననిశధ్యాతత దగ్ధ వర్ణ వదు? డె యాసీను డై "యుండయకా. 188 

అరర్థుర్లూ వాలీ క్రిమహర్షి కడకు పర మేష్టి యేతెందుట. చైద్రురా 

బంగరుటంచ లేజిపయి బాగుగ నెక్కి సనందనాదులుం 
బొంగుచు వెంట రాగ నలు మోముల వేదరవంబు లుప్పతి 

ల్లం గమలాసనుండు మునిరాజును బుణ్యచరిత్రు, 6 గన్లొనకా 

సంగతి 'మిజ వచ్చె సురసాధ్యులు మ్రల జబొహోరు సేయంగ౯ 189 

ఉ. వచ్చినధాతం గాంచి మునివర్యుండు దిగ్గన లేచి యాత లో 

నొచ్చము లేనిభ క్లిరస మూర బ్రదతీణముం శ్రి ణామము 

న్యెచ్చుగ నాచరించి తమి మించి 'మథావిధిం బుజ లిచ్చి ఆతా 

నచ్చుగ ఫాలఫాగఘటి తాంజలియె గురుబుడి నుండంగ౯. 140 

క, వనజాసనుండు ముదమునం, బనిగొని వాలీకిద త్ర పరమాసనమం 
దనువుగ నాసీనుండై , మునిపతి సార్చుండ కం బనిజ మునుకొని ప్రేమక, కేడీ 1 

వ, ఇట్లు ద్రవ్మానేత ననుజ్ఞాతుం డై డె వావులూరుతీనయుం డుచితనిజాసనంబునం గూ 

ర్చుంజ్ క్రౌంచగతం జై నచి_త్రంబున ధా్థనంబు. బూని యొువ్వుండు చారుర 

వం బై నతాదృశ క్రాంచంబు నకారణంబుగా వధించె నట్టి నిషహోదుం డెంత పొ 

పాతుం డెంత వై.రగ్షవాణబుద్ది యయ్యె నని సా ఆసా కుం గాంచాంగన 

నుేశించి దుకఖంచుచు హృద్దతావకోత్సన్న క్లో కార్భంబునందు నివేశితచిత్తుం 
డై “సామాల్లేకపితామహుం డైన పరమేస్టి కీలనియే. 12 

ము. శలుపాత్తుండు నిపూదు డొక్క డలుకం గ్రాంచంబు హీ ంసింపంగాం 

లక న్ఫృ ర్లృృనియోగదుగఖమున నా (కృందించు కై ంచాంగన 

న్చెలుచం గన్లొని యేను కోకమున వానీం దిట్టితిం దిట్ట న 
ప్పలుకుల్ వి  న్రాకోప పద్య మై తనె శుంభల్లడ్ణోశే చేళేమె. 148 

వ. అని పలికి యాళ్లో కంబు? బకించి చేవా యిది యేమి కారణంబున నుత్పన్నం 

బయ: నాళ్ళర్యరసావిష్టచిత్తుండ 3 నై యున్నవా(డ నెజింగింపవే యని యభ్యు 
ంచిననాకర్టి ంచి విరించి యుదం చితకరుణాకటాడు వీక్షణంబులనిరీశీంచి మదా 

బ్ఞానోసారంబున సవతీర్ల యెనసరస్వలి నెజుంగం డయ్యె నని మందహానంబు. 
జేసీ యిట్లనియె. 144 

"తే. శాపస్తోత్తమ మత్ప్స్రసాదమునం జేస్తి భారతీ చేవి నీజహ్వూం భాదుకొనియె 
నట్లు గాకున్న నీచేత ననభఘ నేండు, పరం నీన్లోక మిబ్బంగి బద్ధ మగునె. 145 

“శే. అనఫఘ నీమిీంది కార్తి చే నమరమాని, నారదుండు సర్వలోకవిశారదుండు . 

ఫై 



న * 

గోవీనాథ రామాయణము 

తెలిపి పోయిన రాముని దివ్య చరిత, మఖలము సవి స్తరంబుగా నర్ధిం జెపును, 
శ్రీనుంతుండు గుణవంతుడు, ధీవుంతుండు ధార్ష్మికుండు ధీరుం డగునా 
'రామునిచరికము. జెప్పుట, వ్రామాణ్యము పుట్టువునకు భల మగు: జుమ్మో, 

. ఉ శ్తమవి కృముం డగురఘూ త్రముసచ్చరితంబు జానకీ 
వ్భ త్రము సర్వరాత్షసులవృ త్రము లత్మణువృ త్త మురితీయుం 
జి త్రము జేరి యున్నయవి 'నేరక యున్నవి నేండు పూర్ణ వి 
ద్వ త్లమ మశ్చ)సాదమున( దప్ప క తోంయెడు నీకు సర్భము౯. 148 

. దురితీవారంబును చేతో, వార మిాదృవ్ల్యోకబద్ధ మగుతామునిస 
చ్చరితము జేయుము నీపలు, కరయంగ నొక మైన ననృతమై యుండ వొగక, 

ను, వీతి ఇందాశ గులాచలంబులు రహీం జెలొగందుం బుణ్యాపగా 

వః 

తతి యెంచాంకం జగించు నర్ణ వము లెందాంకం జెలంగు న్భవ 
క్కృతరా మాయణశకాన్య మందనుక నూరిస్తుత్యమె యుండు స 
న్మతీ నందాంక సుఖంచె దీవు తగ నస్మల్లోకసంవాని వై, 150 

. అని దీవించి విరించి సమ్మదరసవ్యాకోచచితాబ్లుం జె 
చనియెం బీమ్మటం దాపసో త్హముండు చంచక్సీ9తి నౌళ్లోకముం 
బనిగా శిష్యులు సా రెసాచెకుం బఠింప న్వేడ్క నాలించి త 
న నరామాయణపుణ్య కావ్యర చనాకాతూవాలోల్లాసి యె 151 
నుణియుం (గ్రాంచాంగనాదీ నస్వరసమాకర్ణ నసంజాతశోకంబు సమాకురచతు 
ప్పాదగీతం బై నళ్లోకం బయ్యె నింక నాశీర్నమస్కి యావస్తుని క్లేశముఖం 
బును నికిహోసకథాసంయు క్రంబును నితేరదా[రసం శ్రయంబును జతుర్వర్ష 
ఫలప్రదంబును జతురోదా త్తనాయకంబును నగరసముద్ర శెలర్హు చంద్ర సూర్యోదయో ద్యాన జల క్రీడా మధుపానోత్సవవి ప్రలంభ వివావాకుమారో 
డయ నుంత్రకరణ దురోదర ప్రయాణ రణ నాయకా భ్యుదయ వర్ణ నంబుల 
చేత సమలంకృతంబును నసంశ్నీ _పంబును రసభావనిరంతరంబును సుసంధి శ్రావ్యనృత్ర్తా నతివి స్తీర్ణ సర్లోవేతంబును లోకరంజనంబును నగు యశస్విరామ 
చరిత రూపమహోాకావ్యంబు వృత్తాశృయంబులై నళ్ళంగారాదిర సంబులును నర్ధా 
శ్రాయంబు ల నద్రాతొపాకనారి కేళ పాకరసాల పాకంబులలోబ హీ రంత శ్వా ఫీ_ప 
రసం బై నద్రామౌపాకంబును బదాశ్తయంబులై నశయ్యలును వై దర్భీ గాడీపాం 
చాలీ ప్రముఖరీతులలోన బంధ పారువ్యశబ్ద కాశిన్యాతిదీ క్ట సమాసవర్షితం బై న 
వై దర్భరీతియందు విషమాశుర వృ_క్లరాహిత్యంబును శ భ్రారాశ్రయంబు లైన 
యనుప్రాసోపమాద్యులం కారజూతంబును శళ్రావయవా శ్ర యంబు లైన గుణం 
బులును గ శిక్యాదివృత్తులును దేంటపడునట్లుగా రచించెడ సమాసదోవ, నంధి 
దోష పదదోపాది సమ స దోవపరివర్ణి తం బగుదానిని నన్యూరీ నాతిరి_క్రనమహో అ 



తు నే బాల కారడము, 

నంై కరసోపనత వాక్యబన్థం బగుచాని ముద్విరచితం బగుడాని రావణవధం 

బధికరించి కాఫింపంబడినదాని నీరానుచరితంబు సమాహి తచిత్తుల నై వినుర 

డని శిమ్యలతోడంబలికి క ర్హిమంతుండును నుదా రబుద్ధియు నగు
నమ్మని శే నుండు 

ప తూళితపాణిపాదుం డై ప్రాచీనాగృచర్భాసనంబున నుపపిష్టుం జై యంజలి 

టించి విరించనో క్ల వ, కారంబున సచలసమాధియోగంబు. బూని నారదో 

కం బై నరామచరితవస్తుత త్ల కంబు వ్వ క్షం బగునట్లు కళారహాస్యంబు లన్వే 

మీంప నప్పుడు చతుర్తుఖప్రృసాదబలంబజున దశరథునివృ త్లంబును నీరా రామలక్ష్మ 

ణుల్యయోాధ్యయందు నివసించునప్పు దేవృ త్తంబు సంజాతం బయ్యె. వద తం 

బును వారలహసిత భావీత గతిచేష్టితంబులును సా కేతపురనిక్షమనానంతరంబున 

వనవాసంబునం చెయ్యది సంజూతం బయ్యు నట్టిన్భ త్తంబును సత్యసంధుండగు 

రాముని చేత రచింపంబడినకార్యంబు అన్నియు. సరతలనగతాములకంబునుం 

బోతె నిరీశ్నీంచి. 15% 

x WE 

_ధుద్దు, వాల్మీకిమహర్షి రామా యణకహాకాస్య మొనరించుట. యుతం 

శ్ర, అఖలధన్యార్ధగుణయు కృ మెనదాని, రమ్య కామార్థగుణవి_స్తరంబు నైన 

' దాని నీరధిోలె రత్ననిభలలిత, మానితపదాన్ధసంపూర్మ మైనదాని. 158 

సీ, షస్షాదికస్వరసంబంధి కాంతా డి కాఖలక్రు తి హృద్య మైనదా
ని 

' చేడ్కతో విథు వారి పనుల జి త్రంబు నభిముఖంబుగ6 జేయునట్లిదాని 

స స సనిషవర్ధసారసంభూ తాశయ ప్రతి పాదకంబయిన దాని 

నరసురగంధర్వపరమర్షి యత్షవివాంగకిన్నర సేవ్టనుయినదాని 

శే, సర్కకులమున నవతీళ్లుం డైన పరమ, పురుషుం డగుకామభద్రునిపుణ్యచరిత 

నమరమునినారదుండు సెప్పినట్టిఫ ణితి,నంతేయు నుగావ్య మొన రింపనాత్త్యందలంచి. 

న. రామునిజన్మ్యంబును దన్మహాపీర్యంబును సర్వానుకూలత్వంబును సర్వ ప్రియ 

త్రప్పింబును తౌంతియు నిరతిశయ ప్రియదర్శనత్వంబును సత్యశీలత్వంబును 

విశ్వామి త్రసమాగమంబునునానావిచి శ్ర కథ లును జానకీవివావాంబును ధనుర్వి 

ఛేదనంబును రామరామవివాదలబును దాశరధథిగు ణానుకీ రనంబును రామాభి 

చీ కసమారంభంబును గ శేయీదుష్టభావంబును నభిషేకవ్యాఘాతంబును 

శామవివాసనంబును దశరథశో కవిలాపంబును దశరథునిపరలోకశగమనంబును 

బ్రకృతివిపాదంబును బ్రక్ఫతివిసర్టనంబును నిపూదాధీససంవాదంబును సుమం 

త్రపాన ర్లనంబును గంగానదీతరణంబును భర ద్వాజ దర్శనంబును భరదాజుని 

సాసనంబునం జిత్రకూట ప్ర, వేశంబును జిత్రకూటంబునందు గృహానిర్తాణంబును 

బర్జ శాలానస్థానంబును భరతాగమనంబును రాముపాద ప్రనాదనంబును దశర 

థునకు సలిల ప్రదానంబును బాదు కాగ్రా రిభిపేకేంబును నందిగ్రామంబునందు 

భరతనివాసంబును 'బాదుకాస్థాపనంబును ననసూయాసందర్శనంబును నంగ 
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రాగసమరృణంబును దండకారణ్యగమనంబును విరాధవధంబును శరభంగ 
దర్శనంబును సుతీక్షసమాగమంబును నగ_స్ట్య్రదర్శనంబును జటాయువుతో 
సమాగమంబునుబం చవటీగమనంబును సూర్పణఖం జూచుటయు సూర్పణఖా 

సంవాడంబును విరూపకరణంబును ఖరాదినధంబును రావణునిజానకీవారణో 
ద్యోగంబును మారీచనధంబును వై దేహీహరణంబును 'రామునివిలాపంబును 
దటాయుర్నిబర్హ్హ్ణణంబును గబంధదర్శనంబును బం పాదర్శనంబును శబరీదగ్శ 

నంబును వానువుద్దర్శనంబును బుశ్యమూకగమనంబును సు గ్రీవసమాగమం 
బును సాలభదనంబున సుగ్రీవునకు విశ్వాసంబు(బుట్టించుటయు సు గీ వునిణోడి 
సఖ్యంబును వాలిసు గ్రీవ్రలయుగ్గంబును వాలీ ప్రమభథనంబును సు గృీవరాజ్యుసం 
ధ్ర సనంబును దారావీలాసంబును రామను గృీవ్చలసం కేతంబును వర రాత్రనివా 
సంబును రామునికోపంబును వానరులపరస్పర మేళనంబును హరిత్స/స్థాపనం 
బును- సు గృీవునిచేత వానరుల నుద్దేశించి పృథివీసంస్థానకథనంబును నంగుళీయ 
కదానంబును బెలదర్శనంబును ట్రా, యాపవేశనంబును సం పాతిదర్శనంబును 
బర్ఫ్పతారోవాణంబునుసము ద్రలంఘనంబును సముద్రు,నివచనంబున మైనాకదర్శ 
నంబును నింహీ కానిధనంబును లం కాద్వీపగతమలయగిరిదర్భన ంబును చే-కాంతే 
విచింతనంబును రాత్రియందు లంకాప్ర, వేశేంబును రావణదర్శనంబును బుప్పుక 
దర్శనంబును నాపానభూమిగమనంబును నవరోధదర్శనంబును నశోకవనికాయా 
నంబును సీతాదర్శనంబును రావణా మనంబును రాతుసీతర్ణనంబును ద్రైజటా 
స్వప్న దర్శనంబును నంగుళీయక ప్ర దానంబును సీతాసంభావణంబును నీతా మణి 
పదానంబును వృతుభంగంబును రాతనీవిద వంబును గింకరనిబర ణంబునువా 
యుసూను౫ వాణంబును లంకాదాహోభిగర్ణనంబును ద్రైతిప్ప వనంబును నుథధుహా 
రణంబును రాఘవాశాగసనంబును మణీనిరాష్ట్రతనరహును- విల్శీష ఇాసంసర్లంబును 
వధోపాయని వేదనంబును సముద్ర సంగమంబును సేతుబంధనంబును సము దత 
రణంబునురా త్రియందులం కావరోధంబునుగుం భకర్ణ నిధనంబును మేఘనాదనిబ 
ర్హ్హళాంబును రావణవి నాశ ంబునునరిపురంబునసీతావా ప్తియువిభీవణా భి పే. కంబు 
ను బువ్పక దర్శనంబును న యోధ్యాగమనంబును భ రతసమాగముం బునురామా 
భిపే.కోత్సవంబును సర్వ న్యవిసర్షనంబు నివి యన్నియు విచిత్రపదార్థంబులగు 
యిరువదియొక్క_ వేయుం బదియుం దొమ్మిదిక్లో కంబులనునేనూటముప్పదియీడు 

సర్షలను నాజుకాండంబులను జేసి యాత్ర్యవంతుండును భగవంతుండును మవా 
ర్షియు నైనవాల్మీకి విచి త్రపదంబును రామవారి త్ర ప్రతిపాదకంబును నైన కా 
వ్యంబుగా రాముండు సంప్రా _ప్లసావమ్రూజ్యుం డై యుండునప్పుడు లోనహితా 
సః అర అధ YU ద్ . శ్థంబు రచించి స్వరాష్ట్ర )రంజనంబును నకావిసర్ణనంబును బ్రా హ్లణవు త్రజీవనా 
శ్వ మేథాదిభ వివ్యత్క_థలును ను _తృరకాండంబుగా రచించె నుత్తరకాండం 
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బుతోంహసాడ నీరామాయణంబునం దిప్పుడు యార్నూట నలువది మేడుసర్ల 
లును నిరువదినాల్లు వేల యిన్నూ టయీంబదిమూా డు శ్లో కంబులును గలిగి 

యుండు నందు బాటఎకాండమునందు డెబ్బది యేడుసక్షలును రెండువేలయి 

న్నూటయేంబదియాటు క్లో క్లోకంబులును నయోభ్యాకాండంబునందు నూటసం 

దొమ్మిదిసర్లలును నాలుగు వేలనన్నూట పదియేను క్లోకంబులును నారణ్యకాం 

డంబునందు డెబ్బదియయిదు సర్లలును రెండువేల యేక్నూటముప్పదిరెందున్లో 
కంబులును గిష్కీ-ంధా కాండంబునం దజువదియేడుసక్షలును రెండువేలయా 

ర్నూటయిరువదిక్లో కంబులును సుండరకాండంబునం దటువదియెనిమిదిసర్షలును 
మూడు వేలయాటు - క్లోకంబులును యుద్ధ కాండంబున నందు నూటముప్పది 

యొక్క సర్లలును నయిదు చేలతొన్నున్నూ టతొమ వది శ్లోకంబులును నుత్తర 
కాండంబునందు నూటపది సర్లలును మూండు చేలయిన్నూ టముప్పదినాల్లు 

న్లోకంబులునుం గలిగి యుండు మహర్షి యగువాల్మీకి చతుర్వింశతి సహా సశ్లోక 
పరిమితంబుం చేసి యిమ్మప హోకావ్యంబు రచంచెం గవ్రునం డక్కి_న యిన టు 

యేంబదిమూడుక్షో' కంబులు జగతీచ్చందం బాదిగాం గల ఛందంబులవలనం 

బుట్టి నవృ_త్రంబులయకు రాధిక్యంబున నుత్సన్నంబులయ్యె నని కొంద అందురు 

బహూుుయుగంబు అతీతంబు లగుటవలన వాల్మి కప పతిజ్ఞాతసం ఖ్యకు వ్యత్యయంబు 

గలుగుట యుక్తం బని కొంద అందురు వాలీ! కిముహర్షి వరుం డిరువదినాల్లు 

వేలక్లోకంబులు : పరిమితంబు చేసి ౫ గ్రంథంబు 'రచించె ననియెడు నది వాలీ, క్రి 

సంకల్పమాత్రంచే కాని సరిసమా ప్పేదళయంద్యు గంథపరిపూ_ర్తికొఅకు న 

కంబులు కథితంబులై యుండ బోలు నని కొందేజు వక్కాణింతురు చతుర్విం 

శతిసహా సశ్హోకనిర్హ యంబు కావ్యంబుకొజుకు నన్యూనాభిప్తాయంబె కాని 

యనతిరిక్తాధస్తాయంబు కాదని ఫొందజు వచింతు రిరువదినాల్లు వేలక్లో కొంబుల 

మోాంద నప్పిగంఖ్యాతంబులై న యిన్నూ ట యేంబదిమూడుక్లో కంబు “లధికోంబు 

'లైయుండు టది వ్యత్యయంబుగా చె ట్లనిన విరించికి మహాయుగంబులు వేయు 

జనిన నొక్కపగ లనియు నాపగటికి. "బదునలుగురు మనువులు చనుదు రని 
యు మనుకాలంబు డెబ్బదియొక్క_ మహోయుగంబు లనియు6 బురాణంబు 

లందు వినంబడు వేయుమహాయుగంబుల బదునాల్లు మనువులకు విభాగించిన 
డెబ్బదియొక్క_ దుహాయుగంబులకంకు నించుక కాలం బధికం బై కాన 

బడిన నది యెట్లు వృతయంబుగా గణింపంబడ కుండు నట్టుల యయ్యల్పం 

ను బై నయాధిక్యంబు పరిగణితంబుగానేరదు భగవంతుం డగు ప్రాచేతసుండు 

చచుర్వింళత్యతుర సంఖ్యాక గాయ త్రీ వర్ణ ౦బు లీరామాయణంబునరము వేయి 

న్లోకంబుల క్రొకొ)_క్క. యతశ్రంబు న్లో కభుటితంబుగాం జేసి చాలకాం 

డంబునందు మూ డతీరంబులును నయోూభా్యాకాండంబునందు నా ల్ల 



లని గోవీనాథ రామాయణము 

రంబులును నరణష్ట కాండముశందు రెం డతరంబులును గిమ్క ౦ధాకాండము నందు రెండతరంబులును సుండరకాండంబునందు మూండతరంబులును యుద్గ కాండమునం దా అతరంబులును ను తరకాండంబునందు నాల్లత్రంబులును జప ఆది ” గ 
గి 

అర 

సంస్థావించి రచించె నిక్కావ్యంబు చతుర్వింళత్యత రాత్యకగాయత్ర్యా ఖ్యపర శ్రహ్మనివాసం బె యుండు ను త్తరకాండంబునందు సమ సజనులకు భగవంతు నితోం గూడ దల్లోకప్రా క్తి యలిశేయం చే యుండుటం జేసి యిక్కావ్యంబు ప్రాచుర్యంబుగాం బర త్వాభీవ్య క్రి కలిగి యుండు దానం జేసి సరస త్రరత్వంబు వలన నిది యుత్తరకాంకం బనం బరలా నివిధంబున రామాయణంబు సమ 
గ్కంబుగా రచియించి, 

1గీర్ 
కొ, మునిపతి కృ తాద్ధం ఊడ తా, నొనరించిన రామచరిత మొపఫ్పారంగ నె నష్పనిచేం జదివించాదనో, యని మది దలపోయు చుండ నాసనమయమునకా, 

-ంద్టుర్టు వాల్మీకిమహర్షి _శ్రీరానాయణ మహాకాస్యము6€ గళలవుల పపదేశించుట. వ్చుశుం 
సి. శాపవంతులు తుల్య మా పులు తుల్యవయస్కుులు ధర , కామార్థవినులు సుకుమారముూా రులు సుందరాంగులు యశస్క రులన్నదమ్ములు బారునుఖులు లలితలతణలశీ తులు వుధుఠరస్వర భామలు గంధర్భీచేవధగులు 

'శతినిస్టితులు బప శ్కుతులు మేధావులు ముని వేషధరులు సంపూర్ణ లేజు తె, లఖలగాంధర్వత త్త ప్రజ్ఞ అఖిల శొ స్త్ర విదులు మూర్భనాష్థానకోవిదులు "రాజ నండనులు సర్వసంపన్ను లిందుసద్యశ, లపనులుకుశీలవు లుకుశలవులు వచ్చి. తభ . వాల్మీకిమునినాథు పాదములకు, వందనము. జేసి వేశలవాగ్విభూతి మమ్ముందెదివింపుం డనవుండు మౌనివిభుండు, కరుణ దళుఖా త్త వారలగారవించి, 
తే, పరల రామ బెహాఖ్యబింబంబువలన, సముదితము ఆ నయపరవింబములరీతి 

యా నముకువారి మనోజ్ఞ వేషములవారి నక్కు_మారో త్తములం జాల నాదరించి. 
మ. సమతం త్రీలయయు కమె మధుర మె స పన్వరోవేత మె శీయామృతకల్బ మై నవరసపోగల నబి సన్ రవు యావమ్ము కస్పు మై న రనప్రాగల్భ ర మై సన్మ్య 

రవు మై యొ బృడురామచం ద చరిత ప్రత్య గ కావ్యంబు స 
రము నార్థంబుగ నక్కుమారులకు నవ్వాల్మీకి సెప్పె నహికాం 160 

"లే. చెప్పిన గుశీలన్రలు ముదం మొప్ప మాని 
కరుణ నక్కావ్య మంతయు వరుసం జదివి 
రమణ సర్వంబు వాగిధేయముగ చేసి 
తాపసకులో_త్తముని ప్రసాదంబు వడసి, 161 

మ, ముదనాకారులు రాజనండనులు సమ్యుగ్దాన విద్యారవా 
స్యధురీణు లృభురస్వరు ల్లవలు చంచన్తూర్భనాస్థానకో 
విదు లై రానుక థా ప్రబంధము లసదీణానుకాలంబుగా 



జల కౌంద ము, 29 

ముద మొప్ప న్నునినేతయొద్ద సతతంబు నాడి రిం పొందగా. , 162 
కే, మజియుం గడువేడ్క_ నమ్మునివరుని కడకు 

వరున మానులు సాధులు వచ్చిన పుడు 

వారియై్ర్రల నప్పార్థివవరతనయులు 
గాన మొనరిం.చి రమ్మహోశకావ్యకథను, 168 

రురు కుళలవులు (శ్రీరామయజ్ఞ వాటములో శ్రీరామాయణ గానము జేయుట. శ్రుధుం- 

వ. మజీయు నిసర్లమధురశేబ్ద ప్రపంచసంచితం బై నయక్మా_వ్యంబు దదీయమధుర 
స్వరవాగ్విభేయం బై పరిమళోవేతం బె నకుందనంబుచందంబున నండం బె 
యొప్పె నంత నొక్కనాండు సర్వాంగసుందరు లగునారాజనందనులు మునిపతి 
చేత ననుజ్ఞ వడసి ముని వేషంబులు ధరించి సా కేతపురంబున కరిగి రామభద్రుం 

డశ మేధ యాగంబుంజేయు-చుండ నయ్యజ్ఞ వాటంబుం ట్ర వేశించి మునిసభా 

మధ్య్ధంబున విపంచిక లలవరించి రంగు రక్తులు గులుకం గన గూడి జంత,గా 

త్రంబు లొక్కటి మై మధురంబుగా మ్రోయ జేతనా చేతన త్వనివమూపణంబు 
'లేర్పడకుండ సమాత్షరపాదవిచి తృపదార్గన్య కం బగుదాని స్వగుపోచ్చారణ థి 
మాత్రంబునందును స్వరవిశేప,సమన్వితగానంబునందును మధురం బగుడా 

అడు య సగ , ప నిం ద్ర ప్రశ, చతుర శ్రమి శ్రసంజ్ఞ కద్రుతమధ్య వల ంబిత గానధ్వనిపరి చేద కాన్వితం 
బగుదానిపాడ్డీనై మాదీ ఖై వతీపాంచమి మాధ్యమాగాంధ ర్వ్యార్ష భీసంజ్హ కస ప్ప 

బరా యు రా న్ అవి 
జాతీబంధం బగుదాని ఏణాతం త్రియం దధికోవీంచి తాల వేణుమృుదం 
గాదివాదస్టింబులతో. గూడ నభివ్య క్షంబుగాం బాడం దగినదాని' శృంగార 
కారుణ్యహాస్య వీరభయానకరాద్ర బీభ త్చాద్భుతళాంతరస సహితంబగుదాని 
నుద్దపనాలంబనాదివిఫావయు క్రోం బగుదాని సంభోగవి ప్రలంభ సంజ్ఞ కద్వివధ 
శృంగారరసోవేతం _బగుదాని సళాచరితపాల_స్య్యవధరామళొ క ప్రతిపాదకం 
బగుటం జేసి శృంగారవీరశ్ కరస ప్రధానం బగుడాని సర్వాలంకారపూర్ణంబగు 

దాని వేదార్థవ్య _క్రీకరణంబుకొ"టుకు వాల్మికిచేతం గథితం జె నదాని సీతాచరిత 
రావణవధ ప్ర తిపాదకం 'బెనదాని రామాయణ కథా ప్ర బంధంబు మునిపతి 
యభిప్రాయంబు మనంబున నిడికొని శృం గారాదిరనావి ర్భావం బెట్టగు నట్లు 

ని య 

మభురంబును రంజనంబును సమి-చనరాగయు కంబునుం గాం బాడిన. 164 

. ఆక్లోక ప్ర చురత్వ మామధురశఖ్ఞాస్టోపదమూనోపమే 
య స్తై ష్టాదికసౌమనంబు ఘనగీ తె దార్య మాలీంచి పు 

వారి అవ ర అన గరప న అన క నాం ణఫ్టిన్హై కు ల్మునిపుంగ వు ల్భువనవిఖ్యాతుల దృశిస్సప్రభా 
వఫ్రైఘ్యు ల్పరమాద్భుతింబు ముపముక” నై దువ్యు 'మెపొరంయగికొ, lof 

d శ్రా 

శా.ఆహాో! యంతి విచితే నుంచు గనులలొ వారాశు వార్సిందుసం 
సల ' ~ oJ బీ 

దోవాంబుల్ చినుకం గుమారకోజ నసోకప భా వొశ్యుల 



§0 

వ 

గోవీనాథ రామాయణము 

న్నీహారాంశునమానవక్రుల రహి న్గీతీంచి కారుణ్య 'ము 
త్భాహంబుం జెలంగ న్నుతించి రతిచిత్రమై,ఢివాగై ఏఖరి౯ా, 166 

+, మణియు నీరామచరితంబు బహుశకాలనిహ్పన్నం బై నను బా కవి శేవంబుగం 
బ్రత్యతంబుగా ననుభాయమానం టై_నపగిది దర్శితం బగు చున్న డని 
యిటు ప శోంసీంచి, 

161 mm ల 

దురు. కుళలవులకు మునీశ్వరులు బహుమతు లొసంగుట. శుథం- 
ఒక మాని వల్క్లలం బకలంకముతి నిచ్చెం గరుణతో నాకమాని కలశ మొసం 
దపసీయొక్మ_(డు గూర్మిజపమాబ దయ వేసెం ట్రీ తితోనా కమానిబ్బనినొనం7 
నొక సంయమింద్రుండా యుష్యంబుగృ పని చ్చెయతియుక్ష. ండిచ్చెం గృ స్టాజినంబు 
మునిపతియొ క 6డిచ్చె ముంజియుదండంబు నుతీయొ క్క_(డి చె గమండలువును 

- దపసి యొక్కండు యజ్ఞ సూ త్రం బొసం” 
మటీయుం బెక్క౦డ్రు, మునులు కృమంబుతోడం 
దమకుం గలిగిన వస్తువుల్ దయ దలిర్చ 
నొసంగి రవ్వేళ నక్కు_మాగో త్తములకు, 168 
ఇట్లు రామాయణకథా శ్ర నణ సంజ-తసరమానందానుభవపరవళు లై మునీంద్రు 
లుచితసతా్కారంబుల నా రాజపు త్రులం బ్రీతిచేతస్కులం వేని మహోత్తుం డగు వాల్యీకిచేత నీక్కావ్యుంబు కల్పితం బయ్యె నీయాఖ్యానం బంక సమ స్తకవుల 
'కాధారం బయి సర్వగీతంబులయం దు_త్తమగీతం బె సర్వ శత్రు, తిమనోవారంబయి 
మహాభ్యుదయకారణం బే యాయువ్మ_రం బె యద్భుతేం బయి ప్రాళస్త్వ్యుంబు 
వహించు6 గాక యని పలికి రంత నక్కు_మారు లొక్క_నాం డయోధ్యానగర 

అ "స్ జ న అల్ల 
రాజమాక్షంబులందుసుధఛామధుర పళ లసమాక్షరపాదవిచిత్ర పదార్థభవ్యంబెన 
య క్కావ్యంబుం గాంతాప్ర భావతి ప్ర భృలిసర్వక్రుతిమనోహరం బగునట్టుగా 
గానంబు చేనిన, 

169 
* కొలరవ మె జతకోకిల, కులరవమై యారవం బకుంకితగతి వీ 
నులవిం డై యమృతపుస్కోనలపొంచై. పురమునిండ నలున్రగ ,మో,సెలా. 110 
(మోసిన నాలకించి రృమిముఖఘ్యిండు రాముడు భూరిసమ్మదో 
భాసవిలాని యె తపనరాజులశె వడిం గాలువారిం బే af) చ monn రాస గనుంగొన న్నిజగృహాంబునకుం బిలివీంచి మించి సీ 
తాసుభగుండు చేశలసుభామధురో కీ బహూకరించుచున్. [71 

_ంధ్రర్టు. శీరెముండు గన్ అవ్రులం దనన్భహుంబునషు రావించుటు. తైలం 
సచివసామంత భ్రాతృ సమన్విత ౦బుగానొక్ట_ కమనీయ కాంచనక వ్రు కిరణ సముజ్జ షీ లదివ్యసింహాసనంబున నావీనుం కయి యుచయనుహీ ధరోపరిభా౫ సముజ్జ ల 



బాలకాండము, 81 

పుండరీకవనబంధుండునుంబో లెం _చేజరిల్టుచు లత్షణభరతశశ్రుఘ్నుల ననలో 
కించి. 172 

ఉ. వీరిమనోజ్ఞ వేషములు వఏీరివచోరచనాచమత్క్మ్శ తుల్ 
పీరివిలాసనై ఖరులు వీరిమృదుస్వరకల్పనంబులు ౯ 
పీరికళాకలాపములు వీరిసమంచితగానసాహీతుల్ 

చారుతరంబు ల ముద మొసంగుచు నున్నవి మిరు వింటిశే. 178 

చ సరసవిచి తృ శబ్దప దసంగత మై కడు విశ్రుతార్థ మై మె 

సురుచిరర' gC దంత్రిలయశోభిత మై వుధురాంచితాయత 

స్వర మయి ఏ పొల్చుమూమకరసస్ఫుటదోశ్చరితప్ర బంధముం 

గర మనుర క్తి. బాడెదరు కంటిరె యీసుకుమూరసుందక్షుల్, 174 

అద్య త ఉద్య క, మానసహర మై కర్ణపు, టానందం బై సుధాభమై మధురం జె 
యోనన్యకథాగానం, బానంద,బ్రహ్మమయ్యె నాలించితిశే, గ 

వ. అని సలీకి యమందోనందకంచాయమాన మానసుం డై రాముండు ముఖార 

వించంబునకు మందహోసంబు చెలు వొసంగ సుమిత్రానందనాదు ల ఖినందింపం 

దత్కే_థా శ్ర శృవణకుతూవాలపరుం డై మెల్లన సింహాసనంబు డిగ్గి గీ సభావుధ్యంబున 

నాసీనుండై. తత్సభానదనంబు న్స నలంకరింపం జేయుచు. 176 

చ. సురుచిరమూ గ్రల న్భ్చువనసుందరుల న్ను నుని వేషధారులక౯ా 
వరనృపలవణాథ్యుల దివాకర తేజుల 'దివ్యబోధసు 

స్థిరల సమానరూపులం గుశీలవులం గని మాకు వేడ్కన 
న్నీరుపమకావ్య రాజకథ 'నేర్పలర న్వినిపింపుం డింపుగ౯. 177 

వ. అని పలికి సభాసదుల నంది విలోకించి ముహానుభాను లగునీకుమారులు పారి 
లక్షణల శీ తులయ్యు మునులై కుకీలవులయ్యు మహోాతపస్వు లై యొప్పుచున్న 

వారు ఏరివలన శ్రేయస్కరం జై నమదీయచరితంబు ఏనుం డని పలికె నంత నా 
రాజనందనులు సళానుధ్యంబున విపంచిక లలవరించి ఘనర_క్రిరాగంబులెజింగి 

కాలంబు వీశీంచి ముధురన్వర జాతు శేర్పణి చి సార్వ త్రి కం బె నమార్ల్షంబునుా 

గ్వాచిత్క_ం బె "ఇ నదేశీయంబునుం చెలిసీ నముధురంబును 3 మున్ నోవార్రంబును రంజు 

నంబును స్వేచ్బానుకాప పస్వరాయామంబును డం త్రీలయవంతేంబును ద్ర సీద్దా 

న్టంబునో మన స్పంహ్లోదజనకంబును క్రొ, క్రో లేంది ద్రియసుఖక కరంబును సక లవి ద్వజ్ఞన 

సేన్యంబు నగు క్రీ శ్రీకుద్రామాయణమకోకావ్యంబు గానంబుసేయ నుష క్షమించి 
"కావ్యముఖంబునం చౌశీర్నవిస్కి _/యావస్తునిన్తే ₹శంబు లానశ్య కంబు లని యా 

లంకారికో క్లీ గలుగుటం జేసి రామ హాపవస్తుని శేశపూ రగీకంబుగా నిట్లని చదు 
వం దొడంగిరి. 178 



32 గోవీనాథ రామాయణము 

రర్టుర్లు శ్రీరాముని సభయందు6 గుళలవులు రామాయణంబు గానము సేయుట. చత్రం 
సీ. తొల్లి యావై వస్వతుండు మొదబ్గాం గొని యేవంశమున చారి దీధరిత్రి, 

యేవంశమునం బుక్షై నృపలోకవి జ్వేషీ సనువ ర్తి నగరాఖ్యచ కృవర్తి 
వారిధు లేపుణ్యవంశము వారిచే నటుద్రవ్వంబడి సాగరాఖ్య నొంచె 
చేవంశమున+ బుశై నిలకు మందాకిని గోరి తెచ్చినయా భ గీరథుండు 

శే, నట్టియిహకువంశంబునందు కుభాద, మైన రామాయణాఖ్యమహో ప్రబంధ 
ముంచితంబుగ నుత్పన్న మయ్యె నిదియ, ధర్శకామార్గసహీతమైతనరుచుండు. 

కో ఈయాఖ్యారనము సర్వ మ,సూయారహీ ఆాత్తు లగుచు సూరిజను లుషా 
బేయంబుగం గొని వినం దగు, బాయక వినకున్నం బత్యవాయము గల్లు౯, 

క స్పీతం బై ధనధాన్యో, వేతం జె ముదిత మై యవేతదురిత మై 
ఖ్యాతొగ సరయూనామన, దీతటమున. గోసలాఖ్య దేశం బలరుకా, 1 

నీ స్లాఘ్యమానానంళల శీ విలానమై వొలుపారు వై కుంఠపురముభంగి 
రాణించు. జతురాస్య వాణీసుహృు ద్య మై కమనీయసత్యలోకంబుకరణి 
గురుసుధ ర్యా మోఘసురభిశత కృతుకలిత మై స్వర్షశోకం బుకరణి 
ధననాథనరపుణ్యజనసమాకీక్ష మై, రాజిల్లు నలకాపురంబురీతి 

తే, పీరభ ద గతేశకుమారసహి త, మై నగాథధిళుపురముచందానం దనరుం 
గనకకలశితదిన మధ్య ౫ తనునోజ్ఞ , థఛామనిధినోపురం బయోధథాసిపురంబు, 

ఊఉ. ఆన ౫రంబు తొల్లి నును వాన 6గశానివునోరథం౦ంబుత్తో 
శీ నలువందంగా సరయివెంగట దాగ్టీడశ యోజనాయతం 
బొ నిడుపుం ద్రి యోజనమునంత తనర్పును గల్లునట్లుగా 
దాని రచించె నేర్పలర ధారుణి. గోసల జేశమండలికా, 188 

క్రో ముకా ప్రసూనకలికా, యుక్షంబి నీశ్రపరిముళోచేతపసయ 
స్సిక్తం బై తనరెడుసువి, భ కనుహాపథముచేత వజిలుచు నుండుకా. 154 

లే, చారశిల్చవిశేషంబు సర్వశ న, యంత్రములు సువిభకాంతరాపణములు 
హోటక విచిత్ర సౌధకవాటనో పురములు గలిగి చెలంగు నారాజభాని, 15 

కో అతుల ప్రభ మై నుక్రి, యుత మె యట్టాలకధ్వజో వేతం బె 
వితతళతఘ్నుశతపరి,వృత మై యప్పురము వజులు విక్రతభంగ౯. 186 

తే. సూతమాగధయు క్షయె సుకుచిరావ్ర వణమహోద్యానరచితయె వరణ చామ 
కలిత మై కామినీనాటకో పుకీర్ల, మై యనారత నుప్పురి యలరుచుండు, [9% 
కరిహరిరథోష్ట 9నోఖర, పరివృత మె ఘన గభీరపరిఖావృత మె 
పరులకు దురాసదం టి, కర మద్భుత భంగి. బురము గ్రాలుచు నుండు, 109 

నీ, బలిదాతృ సామంతపార్థి నసంఘంబు వివిధ దేశాగతవిడ్డనంబు 
రత్ననిర్మితబహాప్రాసాదప క్క లత్యున్నత క్రీ డాశిలో-చ్చయములు 

య్ 



“చాల కాండ ము. న్ 

మహానీయకూటాఖ్యనుం దిర శెణులు వృాచ్యుమృదం గాది వాద్యములును 

నలు వొప్ప వరసరనారీగణంబులు నియుకాండరససదృవ జలము 

లే, సర్వరత్నంబులు విమానసవుగ్భహాములు 

శాలికండులములు చిత్ర శాల లఖల 

మణినిబస్థభూములు హీనువుండపములు 

గలిగి యప్పురి భువనవిఖ్యాతి నడయు. 189 

"తే, అనుపమా సైాపదాశకార మె విచిశ, మె యవిచిద మె రమ్య మె దివమున 
దు ౬ WC a yy) a ౬ | 

సిద్దులు దపంబుచే వడసినవిమాన, మట్టు సురుచిరగతి నొప్పు నక్చురంబు.. 190 
సీ, వరసతీ క్రిడావిభ నభంగ మాటచే జగతిం గామ్యవనంబు శ ప్ప మయ్యె 

వసునుతీజా ర్థిసంపాదక మగుటచేం దగ నశోకవన ముశక్లాత మె 
నజరభుజంగభోగాస్పదం బగుట బుణ్యజనళూన్యుం బయ్యె నందనంబు 

కాళికాధిన మై డ్రాలుచుండుట. జేసి ధరణి ఖాండవవని దగ్గ మయ్యె 

తే, ననుచు వీని నన్నింటిని యపవాసించి, రాజరాజ సేవ్యము లాట రమణ కై త్త 
రథములౌట నొక్కింత వై త్రరథమిడు, సేయందగి మొ స్పును ద్యాన సీమలందు. 

“ఉ. పాజెడువానిం గ దువులం బట్టనివాని వివి కునిం గులా 

ఛారుని భీకుం గాంచి రణథా త్రి మహాలఘుహాస్తు లయ్యు సొం 
పారంగ యుద్దభర విధ ముంత నెజింగి వధింప కెంతయుకా 

వారల గాచి పుచ్చుదురు వారక వీటినుహారథో త్లముల్. 192 

చ. నిరపమబాహుసత్వమున నేర్చున వా్యాఘ్రవరాహభల్ల శే 
సరిముఖవన్య సత్వములసాహాస మొప్పంగల గాననంబులోం 

గరమునం బట్టి వాండి గలఖక్షముచేతం దలల్ గణుక్కు_న౯ 
నజీ కెడునట్టిసావాసజనం బొకకోటి వసించు నప్పుర౯, 198 

చ. అనఘులు బ్రహ్మాకల్పులు మహోత్తులు వేదహడంగపారగుల్ 

మునిసము లాహి తాగ్ను లతిపూజ్యులు శౌ స్తృవి శారదుల్ తపో 

ధనులు సవాస్సదు ల్చుగుణభాములు సత్యరతు ల్లి తేంద్రియుల్ 
డనరుదు రందు భూసురులు దామరస ప్రియతుల్య తేజు ఆ. 194 

సీ, రమణీయచారుసరస్వతీకలితు లై చతురాస్యు లనంగ మిశ్రుతి వహించి 
యరుణ ప్రభామనోవారసారసహితు లై లోకచాంధవుల నాభాఢి మెజుసి 

సమధికాతురసమ_స్తపదార్థక ర్త లై పుణ్యజ నేశ్వరస్ఫూ ర్హిం గాంచి 
సమవ ర్తిగురుద త్తసత్క_ళావాసు లై ద్విజరాజు లనం జూల వినుతి శెక్కి 

తే, భర శతానందులును దృయోతను లనంగ 

ధనదు లనంగ జె వాతృకు అనంగ జూల; 
దా 

ద్ 
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బొగడు వడసి సర్వజ్ఞ తాస్ఫురణ నెగడి 
వజిలుదోరు విప్రు, లప్పురనరమునందు [95 

చ, అతులికదివ్య శ కిధరు లై నకుమారులు జన్యదుగరా 
. థి హీతబలహంత ఇ తగుమహేందులు కరా లిచేం కళివణో ఎ. లో ల Wr aq 

ద్దు లగునారనీంపుులు మహాహవదీవీ తదతభంజనో 
దాతు లగు వరభ ద్రులు జితశ్రము లప్పురి రాజనందనుల్, 196 
వస ద్ అ ( అచ నీ ల్ 

హో 
ము, సనమిత్రుం యగ భెతువృత్తి నటు నిత్యంబుం బనర్రింపంగాం 

ము. 

తే, 

చ, 

శే, 

న 

గని వారింపని శ్రీదుం డెం తని రహీ౯ గర్వించి సన్నిత్రుులక౯ా 
ఘననానానిధకాగుదానముల వేడ్కంం దృ ప్ప నొందించి మిం 
చి నుతిం గాంచెద రప్పురీవరమునం జె ల్వొండువై శో త్తముల్, 197 
వల నొప్పకా హలముం ధరించి కుజన వ్రాతేంబులం ద్రుంచె నా 
బలభొద్రుం డది యేఘనంబు ముద మొప్ప నేము తత్సీరముం 
బాలు పారం నొని నిత్యముం గుజనులం బోపింతు మో జొచ ని 
స్తులతం జేరొ_నుమాకు నాముసలి యంచు బోల్టు రప్పాదజుల్, [03 
లలి న దీజననాయుసారట్టజములు, చీన బాహ్లీకకాంభోజనింధువిషయ 
సంభవంబులు హరివాయసన్నిభంబు, లగుహయంబులచే నొప్పు నప్పురంబు, 
అనుపవుసా రృభానుకుముదా భృమువల్ల భరమ్యు వానునాం 
జనవిరసు ప్ర తీకకులసంభ నము ల్లిరితుల్యము ల్లురం 
తనివికభూరిసత్వకలితం బులు నె నమచేభసంఘుము 
స్పనతేరబ్బంహితథ్వని సెలంగ రహి నివారించు నప్పురి౯. 200 
'భ ధ్రమంద్రవ్యూగంబులు భ దృములును 
మం దృములు మృగములు భ దమం ద్రములును 
బర మృగ వుంద్రములు మృగభ దృములును 
మదరసకటంబు లై యొప్పుముత్తకరులు, 201 
ముజీయు నప్పురంబునం దల్చ్పసన్నిచయుండును నసిడారుండును గా మెక పరుం 
డును గదర్యుండును నృశంసుండును నవిద్వాంసుండును నాస్పికుండును నకుం 
డలియు ననుకుటియు నస్రగ్వియు నల్పభోగవంతుండును ననిర్మలళ రీరుండును 
నననులిపాంగుండును నసుగంధుండును సమృష్టభోజియు నవదాన్యుండునుననం 
గదనిష్కుండును హా స్తాభరణరహి తుండును ననాత్యవంతుండును ననాహీతా 
గ్నియు యాగరహితుండును తు చుండును డస్మ_రుండును వర్ష సంకరుండును 
నన్ఫతవా డియు నబహ్ముశ్సుతుండును ననూయకుండును నసమద్దుండును నవ. 
డంగవిదూండును నసండితుండును నవృతుండును నసవాస్తప్రదుండును దీనుం 
డును విషీ_ప్పచితుండును వ్యాధితుండును నరూపవంతుండును నరాజన్యభ శి 



చాలకొం ప ము. సర్ 

ముంతుండును న్ నౌక్కం జె డై న లే౭డు బాహ్వణజనంబులు as న్యాష్మాలును ముదితు 

లును బహుశ్ర్రు మును సత్యవాదులం సు దార్జిగకీలురును 'సటుంబవంతులును 

గవాశ్వధనభా ననంతులును సుసంయు ముతులును రీ నంతులును న చేసంపన్ను 

లును నువార్చి ౩ షల్పులును సర ర.నిరతులును విజి తేంద్రియులును దానాధ్యు 

యనశీలురును' జ బ్ర తిగ్సహాంబునండు సంయతులును నై గో కాళిం? చుచుండుదు 

రుతుత్రి యులుసో నై శ్యులును జఘన్యజులును నీనా డువర్ధ ంబులవారు గృకేజ్ఞు 

ల శూరులై వదాన్యు లై విక నుసంయుతు అఆ యంరుచుంచుదురు నుణియు 

నప్పురంబుసం గలసరగజన బులు దీగ్గాయుమ్మంతు శై "అ సత్యధర్మ నతు లై పుత్ర, 

పౌ త్రసహితు రై కళ బే వంతు ల నజలుదురు మజ్యును. 203 

క ద్వోజాల భజంతుకు నృషతుల, ద్వాజనృపుల ఛజంతు రెపుడు వీటికిరాటుల్ 

డ్విజన్భపనై శ్యుల నిత్యము, భజయింతుకు పాదజనులు పరము ప్రీ తిన్. ౩08 

శా హర్యతు ప ప తిమాన శౌెర్యులు' మహాహాంకాౌరులుం గాంచనా 

పోర్యా భస్ఫుట ధై న్యు లుగ గ్ర సమన వ్యావారులు౯ా విక్ర విక వకా 

డార్యస్ఫితముతు లృహామసాములు యోధగ్రామణుల్ నత్యముకా 

హర్యతుంబులు వోలె దమ సదు రువ్యత్సీ)కితో న నప్పూరిన్ 204 

. రంభ యీకను మెట్లు లలిశోరుకాండము ల్పరికించి సిగ్గున శిరము వంప 
వారిణి జో డను "టట్లు స్ఫురి తేశణవిలాస నుది కాంచి నంతనె జెడరి పజచు 
నలతిలో త్త నాటీ | యను కుట్టు నానికాకృతిం గనుంగొని తల క్రి ౦దు గాల 

నవి రేఖ సరి సయం జను సెట్లు నెన్నొస ల్పస? గాంచి కళలకులో బాసి పోన 

చే హెమ యెన యగు కుట్లు యహీనగాత్ర,-కాంతిః జూచినమా త్ర చెకరంగి పోవ 

నఖలభువనమనోజ్ఞ యాపాఢ్య లగుచుం దనరు నప్టాటివారకాంతామణులకు, 

'తే, అలముతర తారకాహృ న్య మైయ మేయ, వసువిశాలమైయుచ్చి)తధ్వజమునగు చు 
రాజమార్లంబుకరణి నారాజభధాని, రాజమార్లంబు శోభిల్లు రమ్యు మగు-చు. 

తే, ఎలమి శర్చు౦డు సురలోక మేలినట్లు, శ్రీదుం శల కాపురంబు రత్నీంచినట్లు 

ధరణి రావో త్తముం జై  నదళరథుండు, ఫీలతో నప్పురంబు. బాలించు చుండు. 

చ, అలః:ఘుతర ప్రా పమున నారయ సీతల-చి తవ్భ త్తికిం 

పలరంగ సామసాన్య్యుమున నయిస్టనరాజు లె సావ్నే గాం జతు 

ర్లలనిథు లెన్ని చూడ వరుస న్చొలిమేరలుగా సము_స్తభూ 

తలగుకుభారవాహీ యయి తవయు నొప్పె నతండు ధారుణిన్. 208 

వ, ముటణీయు నచ్చట నివసించి దశరభుండు జగంబుం. బరిపాలించునుండు నటి యో 

జన త్రయనిస్థారం జై నసా శేతపురమధ్యంబునందు  యోజనద్వయమాత్ర 

ప్ర జేశంబున కయోధ్య యచనెడునానుంబు సత్య నామం 2 జ యుండునటిముహో 
పకి 

రాజధాని! బరిపాలించుచు నమ్మహో హారాజ కేఖరుండు సర్వవిదుండును సర్వసంగ 

( 

( 
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హూుుండును దీర ర్పుదర్శియు మహో తేజుండును బౌరజూనపద వి వ్రియుండును నిమోగకు 
జేషుండును యాగరీలుండునో ధర్శరతుండును నియ శేంద్రి యుండును నుహర్షి (Je 

కల్చుండును రాజర్షి గ ముఖ్యుండును | ద్రిలోక విశ్రుతుండును ప బలవంతుండునుజితొ 
మిత్రుండును సుమి . వంతుండును వినతేం ద్రియుండును శక్ర నై శ్ర వణసం కాళుం 
డుసో నె ప్రనిద్ధి వహీంచినవాండు నుజీయును. 209 

క అనిమిహపతి సురలోకం, బనువుగం బాలించుభింగి నన్నరపతి మే 
దిని. బాలించుచునుండును, మను వితూపూకుండువోలె మంజులపఫణితిన్, 210 

కే ఆమహారాజమాళి కన్థాంగు లగుచు, గరివుతో సర్వమంగశాఖ్యాతి వడ 
వరసతీ తవ శెవవిన్సుర రణం బొల్తు, రెలమి మున్నూట యెంబంక్రు జరిజముఖులు, 

తే, మించి కౌసల్య గై గ కేసు సుమితే యన, వొంస గతి సతీజలబతవా స ల 
సతులు గల రందు + మువ్వ ౫ సక బలోక,ధవున కారాజమాాళి కాదథరభునకు. 

క, ఆరాజనపన కభిగుత, కాక్రులు ముత్విజులు మునులు గల రికువుకు సొం 
వారంగ వసీమ్రుం డనంగా, ధీరోడారుండు వామ బేవ్రుం డనలన్. 218 

చ. వినయకఫకు ల్విచేకగుణవి శ్ర తథ ధన్యులు మం తకోవిదుల్ 
జనపతిశార్యసా ధనవిచారసమళ లు శత్తునుర ర 
దనసదుపాయభుర్వ్యు లలెఛార్రికు లు ము లష్మ ష్టమంత్రు లా 
ర్వ నుకులు సత్యే వాదులు నుపోవుహపులుం గల రాజిహారికిన్, 214 

తే. అర్థ నాధకవిజయనిన్లార్థధృష్ట్రి, ముంచ శ్రీ పాలకాకోకసు మంత్రులును జ 
యంతు డనువేర్ణ హౌస్పేగున నట్టి వామి ధన్యులు సునీతిషకులు ప్ర ధథానవరులు. 

లే. ప్రోధమున నైనం గావంబుకొఅుకు చైను నర్ధకారణమున నైన ననృత మాడ 
రస్యులం డె; న స్వజనులం ' దైన వార్, కపిదితం బే నకార్య మిం న లేదు, 

తే. సంతతము జారముఖమున నక్వరాక్ట9 
కృత్యము లెణీంగి హీ తశత్ర్రవ్భ తిల చెలిని 
పరులక లిమియు లేమియు న నరస యభయ 
మొసంగి వ్యవహారకుళలు నో యుందు నెప్పుడు, 217 తే తప్పు గలిగిన వేళ నందనుల నైనం గూర్తి విడిచి దండింతురు ధర్శభీతి 
దప్పు "లేనిచో నదె నై న నొప్పు | విడిచి కడి స దండింస శెంతయు. గలువధీతి, 

. సతీతంబు విళయ వాసుల, వ్రతలీలుర ఈుచుల నరపీ రవీ ం: దుచు దు ర్శతుల 'వెవక్ | కీ ంచుచు, శే తిపతికోశాఖినృద్ధి. జేయుదు రెలమిన్., 319 
చ, పురుషబలాబలం జెజేంగ పొందు నుటించుచో వర్త వ్యధర్మముల్ 

వజుంగక్ యుండ డునట్టు సతతంబును బ్రో చుచు చేకటుదైలకా 
వెరవరులం దగం బనులవెంట. జరింపసం బంపుచు౯ా నుహీ 
వరునకు. గీ _ర్రిలాభ పభవంబులం దా రొనలపహూ ౫ రు రెంతీయున్. 220 
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బాలకాండము, 87 

పురవముందు రాష్ట్ర్రమందును, బరదారరతుండు కల్లం బలికెడునాండు౯్ 

గురుదూపకుండు ఖలు జొ కరు జైనం గలుగకుండం గాతురు మిగు="న్, 

హీతముకొొజికు ననిశము, చతురత న నయలోచనమున జాగన్యతు లై 
వ నఖల కార్యము లతులితముగం దీర్చుచుందు' రధిక చే, తక. వలి 

నుతినిశ్చయ౦బువలనను, వితతపరా కృమమువలన వీర్యము వలనకా 

ధృతిపెంపున బరవిషయ, ప్రతతులమం డై డె నం బొగడువడయుదా గెందున్, 

ప్ర కృతివినీతులు జతరిపు, లకలంకులు గపటరహీతు లద్భుతశీలుల్ 
సకలజ్ఞులు ఘనబ్బందా, రకగురుసన్నిభులు వరకళాశాలు రిలన్. ప్రపుత్మ 

. మజీయు మంత్రజ్జులును ముఖవికాసాదిచివ్నాంబుల చేత బ రాఖి ప్ర,యవిదు 
లుకు బ్రీ యహిఃతరతులును విద్యావినీతులును నియ లేం ద్రియులును హ్రీమంతు 
లును బెక్స్పరానుర క్వ కులును నీతిమంతులును బహూ శ్రుతులును శ్రీమంతులును 
మహోత్తులును  కాశ్త్రుజ్ఞులును దృథవిక్రములును ర రిమంతులును సర్వ 
కార్యంబులయందు సానధానులును నానా (స్త్ర ప్రయోగప్ర ప్రతిపాద కధను ర్వేద 
విదులును యు వవచనకారులును "దేజః కమాయకోయు. కులును స్మితఫూ 

రాషభి భఛామలును  వీరులును సువాసులును సు వేమలును సుకీలురును విఖ్యాత 
పరాక్రములును గుణదోషవిశారదులును సర్వాభిజ్ఞులును మంత్ర రకుణంబు 
నందు యు క్యలును సూ త్షర్ధవిమయనిశ్చయంబునందు న క్తులును నీతిశా స్ట 
విశేషబ్లులును. బ్రీయవాదులును భృళానుర క్రులును సవగ్గులును నై నె యొహ్ప 
చుందు రిట్టమంత్రుల చేత నద్దశరథుండు పరాభి భవసానుర్ధర వ్ర చురమయూఖ 
సహ న్రంబులచేశ్. నుదితార్కు.ండునుం బోల దీ క్రి నాందో సర్వ గుణంభులకు 
మూలంబె చారముఖంబువలన స్వపర రాష్ట్ర్రికృత్యంబు లెజింగిధర్థ ౦బునంబ్ర 
జల రత్నీంచుచు లోకత్ర, యంబునందుం బబ, బ్రసిద్ధి వహించి తనకు సమూనునిం దన 
కోంశు నధికునిం గానక ప్ర తొపనివాతకంటకుం డై వళీకృతసామంతుం డె 
మిత్రవంతుండై నే కుండు స్వారాజ్యంబునుంబో లె స్వారాజ్యంబుం జెద్ద కాలం 
బు చేజరపాలుంచుచడె. బ్లరిగ్ర్ 

. నీతిధర్తవిదున కేతాదృశప్రభా,వునకు సుతనిమి త్త మనవరతముం 
దపము సలు పునట్టి దళరథునకు వంశ, కరుడు నందనుండు గలుగం డయ్యె. 

. ఘనముగ౦6 జింతించడునా, మనుజవిభుని కిన్నినాళ్లు మణీ యే నేలా 
తేన యార్ధ నుశ్వ మేధ, మైనరింపంగ నైతి ననుచు నొకవుతి వొడమెన్. 227 

. మాను” నమ్మహీవి భు మంత్రుల నందణిం గూడి యాగముం 

బూనికి జేయునాండ నని మోడముతో మది నిశ్చయించి 'తా 
మానక నుం త్రిసత్సము సునుంత్రునిం గన్లొని నీవు" సర్వవి 
ద్యానిధు లై నమద్దురుల నందజం దోడొ_ని రమ్ము నావ్రడుగ్. సిన్లిద్రి 
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గోవీనాథ రామాయణము 

రయంబునం జని పురోహితుం డగువసి్టుని వేదపారగు లె నసుయజ్ఞ వామ 
'దేవజా బాలికాళ్యపులను ముజీయుం దక్కిన బ్రాహ్మణో త్తముల రాజ, ప్రియ చికీర్ణల రాజస కాశంబునకుం దొడ్కొని వచ్చిన నద్దశరభుం డమ్మహోత్తుల 
నుచితస త్కారంబులం బ్రీతులం బేసి మృ దుపూర్యకంబుగా ధ ర్యార్థసహీతం బగు 
వాకన్టంబున ని ట్రనియె, 

229 
రురు దశరథుండు పుత్రార్థ మక్వ మేధచిక్షీర్షు డై నసీ స్టాదులతో నాలోచించుట, చుఢ్రురా 

. వరసుతార్థము సపెక్కుసు వ్రతము లేను 
జాలం జేసీయు వడయంగం జాల నైతి 
ననభఘనుతులార యిపుడు మాయనువుతమున( 
బూనీ హాయ మేధ మొనకెంద బుద్ది వొడమె 280 

= కావున వాయమేధం మేం, గావించెద కా స్పకృష్టకడ్మంబున నా 
శేవిధిం దనయుని వడయం, గా వలనగు నట్టి తెజంగు ఘటియింపు. డింకన్. 

. అని జనభ ర వల్కుుటయు నమ్మునినాథులు తన్ను ఖేరితం 
బును బరమార్థసాధన మమూల్యము నై నతదు క్రిం గాశలం 
బును వినీ కౌతుకొంబు ముదముం జెలువార బపహూకరించుచుకా 
మనుజవ రేణ్యుతో ననిరి మూనుగ వెండియు మంజులో కృలన్, 
వ్నీతివర నీతీలంపు పరికింపంగ మంచిది డీన నీదునాం 
ఛితము ఫలించు నిక్కముగం జెప్పెడి చే మింకం దత్ప్శ(యత్నముం 
జతురతేం జేయు మశ్వమును సత్వరత న్విడివింపు మూ పసం 

i యుతముగ యజ్ఞ శాల సరయూ _త్తరమందు రచింపు మింపుగన్. 288 

ho Co భా 

చ, అన విని భూమిభ ర ముద మంది యమాత్యుల. జూచి వారి కీ 
ట్లను గురువాక్యపద్లతి మఖాళ్వుము నుగృబలాన్వితంబుగా 
నొనరిచి చెచ్చెర న్విడువుం డెప్పుగ నాసరయూతటంబున కొ 
ఘనతరణా_స్హ)ీసమ్మ తీముగా రచియింపుండు యజ్ఞ వాటికన్, 2ెల్రిశీ 

వ. మజియు. గల్ప్చో _కృప్రకారంబున యథాఖా స్తంబుగా యజ్ఞ విఘ్నునివారకకర్యం బులునిరప్పహింపుం డీయజ్ఞ ౦బున ందుమం త్ర లోప కి, యూలోపాద్యపరాధం బులు గలుగకుం డెనేని యగాయజ్ఞ ౦బు సర్వమహీపతుల చేత ప్రావించుటకు శక్యం శై యుండు విదాషంసులు ద్రిహమునుంబో లె విదాగంసు లగుబ్రవ్థారాతసు ధిందు 
ఛిద్రం బన్వేవీంచు చుండుదురు వారివలన యజ్ఞంబు నివాతం బయ్యె చేని 
యజ్ఞకర్త నశించు మిరు సమళ్తులరు గావున నట్టివిఘ్నంబు తెవిషయుంగలుగ కుండుతా_సదృప్టవిధానంబున యజ్ఞ ౦బు( బరిసమా క్తి నొందించునట్లి ఛభారంబుం బూనవలయు నని పలికిన నయ్యుమాత్యులు మహీరమణుని వచ 
నంబుల కలరి చేవా భవత్ప?సాదంబున నెల్ల పనులు గొజంత్ వడకుండ నిర్వ 
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ర్రించెద మని పలికి యతనిచేత ననుజ్ఞాతులై నిజనివాసంబులకుం జనిరి వసిస్థాది 

నువాక్టులు యు క్త ప్రకారంబున దశరథుని చేతం బూ-జతుళై. యాశీరదించి య 

నుజ్ఞ వడ సి తమత మవిడుదులకుం జని రంత నన న్మహీ కాంతుండు సచివుల నంద 

ఆ కసిజనివా సంబులకుం బోనం బనిచి తాను నభ్యాంతరమందిరంబునకుం జని 

నునో హోరిణు లగునిజపత్స్నులంజూచి యేను సుతాగంబు హయ మేధయాగంబు 

జేసెద మరు దీక్ష వహింపుం డనిన వాగు మునోహరం బె నపకివచనంబు విని 

హి మాత్యయంబునం వలిపవ్మంబులుం బోలె ముఖపద్మంబు లత్యంత కాంతి 

సౌకుమూర్వుంబునం దనర? బరమానంద దభరితహృూదయ లై ల యుండి రప్పు 

జేకాంతంబున సూతుం డంజలి ఘటించి దళరథున కి ట్లనియె. సికిన్ 

ధియా సుమం త్రుండు దకరథునకు సనత్కు మారో క్షరహస్యముం చెలుపుట. ద్రుతం 

'తే.నరవరో త్తమ తొల్లి సనత్కుమూర, సకొనివర్యుండు మునిసభామధ్యమందు 
బొసలో మాకు గుమారులువుట్టున ట్టివిధము 'దెలియంగం బలికె సవిస్తరముగ. 

. అది యేను సిని యున్న వాడ దగ నయ్యర్థంబు మో కదిం దె 

ర నాలింపుము కాశ్య పాత జుండు నక్సిష్టస్వభావుండుని , 

ర్మదుం డార్యుండు విభాండకుం డనంగ విప్ర ప్ర గ్రేష్టుం డుద్భుద్దుణా 
స్పేదుం డొక్క డు గలండు నిశ్చలతపస్పంష న డనక్టానికిన్. 231 

చ. ఘనమతి బుశశళ్ళంగుం డనంగా నొకపుత్రు(డు గల్లు 'నాతం డా 

ననమున నిత్యముం బెరిగి వారక విశనువ ర్తనంబుచే 
ననవరతేంబుం గాననమునండె చరించుచు నుంటం జేసి తా 
మనమున నించుకై నం బరమ ర్హ్యు నెజుంగక యుండు నెంతయున్ . 998 

క, దీవరుం డగునమ్మానికిం ₹ 'బావనలోక ప్రసిద్ధపరమర్షి కృతం 

బె వణిలు బ్రహ్మచర్య, డై దై సవిధ్యము గలుగు నధికతాత్పర్యమునన్. 289 

క్ల వితృశుశ్రూన మయొనర్చుచు, సతతము బావకునిసేవ సలుపుచు యోగా 

న్వితుం డై, యీగతి నిత్ట్క వ్రతుం డై మునిసుతుండు గాన వరించు నెడన్ .240 

ధర. రోముపాదమహారాజన్భతాంతేము. చ్రుద్రుం- 

చ, అనఘవిచారుం డంగవిభు డద్భూతపీర్యు(డు రోవుపాదు6 డ 

త్య నుపమలీల లోకనుతుం జ బుధ సమ్మతుం వై యరాతినూ 

దను డయి రాజధర్శ మది దఫ్పనగ్ గాజ్యుము ' "సేయు చుండు6 జం 

దనశశికుందపాదరసధాంమవిడ కంబియశో భి రాము. డై. 

నం అమ్మహీపతివిధినిపే ధోల్లంఘనంబున, 

తే, అఖలభూతక్షయావహ చై యె సుఘోర, యొ సుడారుణ యై లోక మబ్దదళస 

లిలముగతిం దల్లడిల ననానృష్టి దోంచె, నమ్మహీపతి నే సీయురాజ్యంబునందు. 

శే. అట్టికాలవిపర్యాస మంతం జూచి, ఛారుణీభ ర శోకసంత ప్లు. డగుచు 

భి 4 

4 ఓలి శ 
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వేదవేడాంగవిదు చైనవిప్రవరుణం, బిలువ నంకించి యిట్లని పలుకు నపుడు, 
క మునివర్యులార మో రెజుంగనియర మొకింత బేదు కద ముళ్లోకం 

బున నేయుపాయ మొనరిం,చిన వానలు గురియు దాని జెప్పుండు మోరల్, 
వ. అనీ యడిగిన నమ్మునీంద్రు, లన్న శేంద్రునిం జూచి యూయనావృష్టి వాయు 

టకుం దగినయుపాయం బెజీంగించెదము వినుము. | 246 
- ఘనుని విభాండకతనయునిం, ద్రైణుతీగుణుని బుశ్యశ్చంగు రావించి భవ 
.శనయను శాంత నొసంగి మించినయనురాగమ..న బెండ్లి సేయుము ప్రీ తిన్, 

"లే. ఈకయుపాయంబుం దక్కి యొం జేయుపాయ 
మున జనదు యూయనానృష్టి యని మునీంద్ర 
లానతిచ్చిన విని విభుం డామునీంద్రు 

ox 

డిచటి కరుదెంచుట కుపాయ మెద్ది యొక. 248 
వ. అని బహు ప్ర కారంజులం దలపోన్సి నిశ్చయించి, 249 

తనమంత్రులను బువోహితుం గనుంనొని మునినాథ్టునిం దగం దోడొ,_ని రం డని పలికిన వారు మనం,బున నెక్కుడు భయము గదుర భూపతితోడన్, 250 
క మోమున దనప్రిం బడరంగు నే మామునిసుతునిపాలి కేగ౫ శే మో 

భూమిోాశ యనుచు వేండిన, నామనుజవిభుండు చి త్తమందుం వలంకుదున్ 251 
ఇంక నెయ్యది కార్యం బని విచారించు చున్నంత. వ్ర 

ల్ 

రురు రోమపానుండు వేళ్యలచే బుక్యశ్ళంగుం నోడి వెప్పించుట. థథం- 
క. లలితసుకుమారయావన, కలితాంగులు రూపవతులు గణికలు నృపు ముం గల నిల్పీరి నయమున నం,జలిం చేసి మృదూ కు లలర6 జతురత' మెజయన్, 
క, జనవర యే మామునిసుత్తు, ననుపమచాతుర్య మొప్ప నతిరయమునం దో ఆని వచ్చెద మిప్పురమున, కనుపుము మము నూ కసాధ్య మవనీం గలే, వ. అని పలికి యవ్మహీపలిచే ననుజ్ఞాత వై యవ్వారకాంతీలు వనంబునకుం జని వివిధోపాయంబుల నమ్మునినుతునిచి_శ్రంబు లోం గొని పురంబునకుం దో రం గల రట్టు దోడ్కొని వచ్చిన. బిర్గ్ క. మునిపతి వచ్చినమాత నె, తనివి సన న్వ్యృవ్షి గురియు ధరణీవిభుం డా యన సత్కరించి గక్కు_నం దనేకూంతును శాంత నొసంగుందద్దయుం బ్రీ తిన్, 
కే, రోమపాదునిజామాత లోకనుతుండు 

బుశ్యళ్ళ ౦గుండు మోకు సం వ్రీతిసుతుల 
నిచ్చు నని పల్కె తొల్లి మునీంద్రుం డాస 
నత్కు_మారు(డు మునులు వినంగ నధిప. విగ్! న, ఏ న_త్తెజంగు సంతేపంబుగా మికుం జెప్పితి నని విన్నవించిన విని యద్దశర 



వ 

వం 

తే, 

ర్ వి 

తే, 

క్ 

చ, 

శాల కాండము, 41 

థుండు సంతుషాంతరంగుంజె సువుంతుతో బుశ్యశ్చంగుండు గణక లచేత లు య లో ల 
నె_త్రేఅంగున నానీకుం డయ్యె డాని సని స్థరంబుగా వినవలతుం జెప్పు ను 
యడిగిన నతీంచు సనత్కు_మారో క కప్ప కారంబున వుహీరమణున కి ట్లనియె. 

రైడు. సుమం కుడు దకరభ్గునకు బుళ్యళ్ళుం గానయవిధంబు6 చెల్పుటు. శ్రురుంా 

. అధిప రొవుపాదుం డాబుశ్యశళ్ళంగుం డిం, కెవిగ్టధిమున నిచట శేగుదెంచు 
నని తబంచుచుండ నాసమయమునం బురోహితుందడు వలిశె నూవాం చేని. 

, మాకరకుశకష్షంబు గాదు యమ్మానిసుతునిం దోడి డి తెచ్చుటకాత్త భోం దోంచినంత 
పాటినిర పాయ మైనయుపాయ మొకటి, యేను జెప్పెడ వినుము మహీశవర్య. 

॥ ఆమునినంచనుం ద డుడయ మాదిగ గానల నుంటంచబేవి తాం. 

గామిని హా పయొావన వికాసము నింద్రియసౌఖ్య సౌష్టవం 
బేమి యెజుంగం డించుకయు నెప్పుడు నన్యులతోడిపొత్తుం ౫ గా 
కోమి గుణ ప్రభాతే మగుకోపము గై గై కొన కుండు. గావునన్. 26 1 
ఇప్పుడు యూపయావన సంపన్న లగువారకాంతలు బహూువిభాలంకారంబులం 
లైన సనీ మునిపాలికిం జని మనోరనూభిమ కే కేంద యార్షంబులచేత నతనిచి త్తం 
బు వడసి నానావిధోపాయంబుల నిచ్చటికిం నని కె తెచ్చెదరు శీ ఫై ఫ్ర,ంబున నట్టి 
వారి నేర్పజీించి పంపు మనిన నన్మహీరమణుండు మాపయాపనవిలానకం 
స్కృ తాపషురగకాంత లగువారకాంతల నమ్మునిపుత్రు పాలికిం జనుం డని. 2639 

. పనిచిన వేడ్కతోం దపనీ భవ్యతరా శ్రమభూమి కేం రా 
వనరుహూగంధు లందమున వారక గంధవ నపోస్యపుప్పనూ- 
తనశుకశారికాభిసముదాయమ రాళమయూారప జలా 
య్య్టన సయిదోడుగా నడువ నవ్వులరాయనితూపులో యనన్, 268 
ఇట్లు తదాశ్రమసమిపంబునకుం జని, 264 
వన చరుండు నీరు డొ శ్రమువాని ఫు పురువష,మానినీతారత మ్య మింతె కి న నెజు6గం 
డమ్మనికుమారుంజూచూు ట్ల టతనితోడం,బలుకు "కుట్టు తచ్చి త్ర త్రంబునడయు కెట్లు. 
పితృపూ జూతచ్ప్చరుం డై, సతతతపోయు స్ నాత్ర సంతుష్షుం టై 
చతురత నొ ప్పెడు నమ్మని, పతీ యె ట్రా త్త మో విడిచి: పజ తెంచు నొకో 

జనన మాదిగ నమ్మహోమునిసుతుండు, పురము నందు రాష్ట్ర )మునందుం బుట్టినట్టి 
ఫపుకువు నై నను నతన న మజియున న్య,మెద్ది యేనియు నెటు ఢొకించునై. స 
అనుచు. దలపోయు చెడ నుమ్మునిపుత్రుండు దై వయోగమునం జేసి తనం 
తనె తాను వారియొద్దకు జను దెంచినం జూచి చెలులు సంభ్రాము మలరన్, 
సలలితచి త్ర కంచుకము చాటునం గుల్కు_మిటారిగబ్బి గు 
బ్బ లొలయంగా హీరణ్మ యవిసంచికలం ధరియించి వారకాం 
తలు మునిపు శ్రుకన్రైదుటం దంత్రులు మాటుచు రాగసంపద 

6 



ఆ, 

నగేవీశాధథ రామాయణము 

బఎకొనం బాడీ రందు సుకల స్వకముల్ సంవిం జెలంగలన్. 269 

ఇట్లు సుస్వరంబుగా గానంబుం జేయుచు నమునిచెంత నిలిచి యతీనితో ని 
టనిరి. 270 

ధరణీసుర నీ వెన్సుండ, నరయయలో నతిఘోర మోమహాోగహనమునకా 
జరియించ చేల యొంటిగంల దిరముగ నీకలతెజుంగు. దెలియం జెపుమూ. 
అనుచు వార లకుగ నమ్థునితనయ్యుండు, హృాష్ట్రచిత్తుం డై యదృష్టపూర 
అగుట జేసి మిగులహారంబునలన వన, య్యిందుముఖు లంజూచి యిటు బనుయె, 

తే, బహసముండు మాతం డ్రి విభా ౦ష కాఖ్యుం, డతని కారసపుత్రుండ నౌదు చేను 

వ, 

ల 

చ, 

జి 

బృథివి నానాను మది బుశ్యశృంగుం డనంగ,నధికవిశు శ్రుతమైెయిప్పు ననుడినంబు. 
ఆది వ మదీయా శ్రమంబు మో కందికి విధిపూర్వకంబుగా నతిధిసత్కారంబు. 
గావించెదం బ్రృత్మిగ హీంపుం డని పలికిన నతనిపలుకుల కలరి యవ్వెలందులు 
పర్హ వాలలోనికిం జనిన. 274 

. మునినందనుండు వారికీ, బనిగొని యుచితాసనార్త క్లిపొడ్యంబులు నూ 
ఖం a 

తనమూలపఫలంబులు న యన నొసంగి కృపక్ గ గ హూంపుండ కనివేయుటయున్. 

వారంచ ఆఅుత్చ్పుక్ంబున, గారవమున. దపనీవూజం కోనీ మరలకా 
శె రీషకుసువు వే నల సాశామృతేకల్పసూ క్షి కీసంయమితోడన్. 276 

+ మునికునూర నీకు ముఖ్య ఫలంబులు, దివీరి కాన్మ_ గా దెచ్చినార 
మ్వె పరి౫ గ్రహింపు మెప్పు టె భచ్నంపు, మల) సు తేజ శుభము గలుగు నింక. 

అని నయ మారం బల్కి చెలులందటు కౌతుక ముప్పతిల్లంగా 
మునిసుతుం గాంగిలిందుకొని చూద మెలర్పంగ మోదకాదినూ 
తనబహాుభవ్యభ కర్ణము లుదారత నిచ్చిన నారగించిం బా 
వనగుణమూర్హి నిక్కముగ వనిఫలంబు లటంచు నెంచుచున్. 273 

. అంత నక్కాంతలు మునివలనిభయంబున వ్రతేచర్యోప దేశంబు నతనికిం జెస్సీ 
యరిగిన నవ్వ భాండకనంననుం డస్వస్థహృదయుం డై డె తద్వయోగజనితదు౭ఖం 
బునం బెటలిపడుచు నాచడేయి గక్షిపి మరునాండు తదా, శృమసమిోపంబున వివా 
రించునెడ నెస్పటియట్ల యలంకృత 3 వెలయాం డ్ర్ మ్యనికిం బొడసూవపి తగు 
తెజింగున నుపసర్పించి తచ్చి త్తం బాతాయ త్తం బోయ్యనని హార్షించి యతని 
కి టనీరి. 219 
అనభచరిత్ర తొపసకులాంబుధిపూర్ణ శశాంక మోాతపో 
వనమున "కేగు'దెంచితిమి వారక మే మిక మిరు మాతపో 
వనమున కరి రావలయు వంచన సేయక యంచుం బల్క న 
మునిసుతుం డట్ల కాక యని మోద మెలర్పంగ సమ్మతించినన్ . 280 
తరుణులు న తపస్విని ముదంబున (గు గ్రుచ్చి క్ర వుంగిలించి వె 



జాల కాండము. 48 

చ్చెర నధరంబు నాని తమిం జెక్కులు నొక్కి యురం బురంబునం 

గర మనుర క్షి వా ర్తి జతనంబున హా స్త్వముః బట్టి యిమ్మెయి 

న్వరంకులం చట్టి కెచ్చికి య వార్యరతి ౯ నృపవర్యువీటికిన్. 981 

క, ఈకరణి మునికువూరుం, డాకవములాసన సవమూాను. డప్పురమునకుకా 

పీంకం జనుచేర నప్పుడె, ప్రాకటముగ వృష్టి గురిసె పర్జన్యః డిలన్. 2కి 

మ జననాథు? డెదు కిగు'దెంచి మదిలో సంతోష మేపారయగాం 
బ్రణతుం డై డై వురవాసు లందజు నులీంపకా వై భవాడంబరం 

బున నత్రాపసపుత్రు డచ్చెరువుతో మోాదింప స సద్మాంతరం 

బునకుం “దోడాస వచ్చి యర్ధవిధులం బూజించి యత్యున్నతిన్ . 293 

మ, తనకూంతుం చరలేకుణం దతకటిం దారుణ్య పాథోనిధి౯ 
ఘన వేణి౯ా నతనాభి నిందువదనం గళారిణి శాంతక౯ా మహో 

మునిరాజానువుతంబునం దపసి కామోదంబుతో నిచ్చి య 
జ్ఞననాథా గణి పెండ్లి జేసె నృపు లెంచ న్యంచిలగ్నంబునన్ . 283 

క, ఈసరణిం డనపు త్రిక, నాసంయమి కొసంగంల గూతు రల్లుండు నంటం 

భాసిల్లు చుండంగాం డ, ధైేశం బలిసుఖద నుయ్యెం దేజం బెసంగన్. జరిన 

వ. ఇట్లు బుళ్యశృంగుండు శాంతావశంగతమానసుం జై యంగపతిగృవహాంబున 

నభీష్టవినోదంబులం "జేీలుచుండు. పన 6 

నీ అత్తజి భానువంశాంభోధిచం ద్రు౦డు దళశరథుం డనియెడు ధరణివిభుండు 

సత్వ ప్ర పృతిశృవుం డత్యంతశౌర్యుండు గొడుకులం. బడయంగం గోరి క క్రతువుం 
గావింపం నలంచి యంగత్నీ తీశ్వరు. డై జ న రోవమపాదునితోడ రూఢి మ్జయ 

సాచివ్య మొనరించి చతురత నాతనియనునుతి వడసి మహోత్మ్ముం డైన 

కే, బుశ్వశృం గునియబత్నీ సహితుని౭జేసి, వేడ్కంగొని వచ్చి యమ్షహాద్విజవశే రేణ్యు 
నధ్వరప్రజాస్వన్లార్థ ముటు వరించి, నిష్ట సమ్మతి జన్నంబు సేయం గలండు. 2 

వ. ముణీయు నమ్మునిపుత్రునిప్ర సాదంబున నినుహీపతిక వంశ స్తతిస్థాన కరులును 
సకలలోకవ్ శ తులును వర్యవి క కృమసంపన్ను లు నగుకునూరులు నలుగు రువ 
యింతు రని న ఘసవంతుండును చేన నప్రవరుండు నగుసనత్ము_మారుంశు ము 
న్నెతంగించెం గావున, వరద 

చ, పురూషవ శరేణ్య నీ విపుడు వొందుగ సర్షబలానితుండా నె 

గరుమళతి నమ్మునీం ద్ర, కష పకి జని సత, తానం వేని వంకతో 

నకుదుగం గోరి తెచ్చి తగ నాయన చే హయ మేధ యాగముం 
జరశుభలీల నాంగమున. చేసితి వేని జనింతు రాత్త జుల్. 2౫9 

క, అని యాసచివా్యణి య్యాయనతోో మునిపుత్రుచంతే నుంతెయు. జెప్ప 

నిని సంతోషము గుతుకము, జనియింహ౫ దశరథుంను సంభ్రాచుపమం పై వి * 
నూ 



44 సోవీనాథ. రామాయణము 

క, అ వేళనే వసిష్టుని రావించి యమౌాత్యవరుల రావించి నతుల్ 
గావించి చాల మన్నన, గావించి యనుజ్ఞ వడసీ గమనోన్లుఖు డై. 

రురు దశరథుడు బుశ్య్ళశ్ళ ంగమహాముని( దోడి తెచ్చుట. చ్రుద్దుం- 

తే. మం త్రి బాంధవసచివసమన్వితముగం 
గదలీ ననములు నదములు నదులుం గడచి 
విషయములు గొన్ని దాంటి యవ్విభుండు బుళ్య 
శృంగముని యున్న దేశంబు. జేరం బోయి. | 

క. అలరునుఖాయతేనంబున, విలసిల్లెడుద్ ప్రవహ్నివిధమున నిత్యం 
బలరోమపాదుగ్భహామున, నల రా రెడుబుశ్య్వశృంగు నర్శిలిం గాంచన్. 

క, కొని వినయపిభేయుం డై, జననాథకులో త్రముండు సముచితగతి న 
మ్మునినంశశిఖామ కి కాసనార్థ ట్రవాద్యాదిపూజ సలిపి ముదమునన్. 

వ, నానావిధనయ వాక్య్యంబులం (బస్తుతించి యున్నంత, 
. ఆరోమపాదుం డల్లుని,తో రమణోయార్క_వంశతోయధి చం ద్రుం 
డీరాజు దళరథుం డను, వేరళా విలసిబ్టువాండు పసృథుబలుం డుర్విన్ . 

ఆ. అనుచుం చెలివీ యంగజనపతి దశరథ, జన వేణు! బ్రీతి సత్కరించి 

OK 

బి91 
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294 

లెగ్ 

296 

ప్రాభవమున, జాల ట్రైర్టింపం బదియెదు, దినములుండి యొక్క_దినమునందు, 
వ రోమపాదున, కీ ట్రనియె. 

క. జనవర నీపుత్రిని కాంతను గాంతో చేత జేసి దయ మత్పురికిం 
బనుపంగ వంయు మాకొక పని గల ద వ్హూనివలన. ఒబరికింపంగన్. 

ఉ నా విని రోవముపొదుండు మనంబున నంతస మంది యల్లునిం 
ధీనరుం గాంచి యూనునుజ దేన్రునివెంట సతీయుతంబుగా. 
బోవ నన్న నాజటేలపుంగవుం ౫ ట్లుగుం గాక యంచు నా 
హూనరువెంట నేగం గుతుకం బఇలరకా వనితాయుతేంబుగన్ 

వ. ఇవ్బిధంబుస నవ్వసువుతివల్లభుండు రోమపాదునిచేత సంభావితుం జై 

298 

299 

8౧0 

య 
తిని. దగిన తెజుంగున సంభావించి యతం డుచితసత్కారరబులం బ్రీ తునిం 
జేసి యనుప శాంతాసమేతుం జై నబుశ్టశ్చంగునిం దోడ్క ని పరమా 
నందంబున నుగడి తనపురంబునకుం జనుజెంచుచు. బురం బలంకరించు వారు గాం బౌొకుల నియోగంపుం డని వ్రు గమును లగుదూతల నరా 
ధష్ట్రగుం బపిచిన వార లతిత్వరితనాదునంబునం బణఅచి రాజూగపునం చెజిం 
గించి పురం ఎల౦కరంపుం జని- యాజ్ఞావీంచిన వారును సముదాయ శ 

వ్ శా pen «| చిత్తు లై తి త్రిటంయిసన సిక్తసమ్థార్రతపథంబును సముచ్చి/తధ్వజపుతా కాశోభి 
a 

తంబును నానావిభసుగంధ ద్రవ్య వాసనా వాసితంబునుం గా నగరం బలం 
కృతీంబుం గావించి రంత నముహీకాంతుండు కంఖదుందుభినిర్భో వపూ ళీ 
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ర్వకంబుగా బుశర్టిశ్ళంగునిం బురస్మ_రించికొని పురంబు బ్ర వేశించి రాజ 

మార్గ్షంబునం జని పురజను లమండానందంబున నభినందింప “'సుముహపూ ర్తం 

బున ' నంత పురంబు. ట్ర వేశించి వివిధ ప్రకారంబుల నమ్మహార్షి నందనుం బూ 

జించి తన్నుం గృతీ క, ృత్యునిం గాం దలం దుకొనుచు సుఖం బుండె నంత? పుర 

కాంత లెల్ల శారీతానుపో దేవి నర్హ్హవిధులం బూజించి పసర్చించి వివిధోప 

చారంబుల సం ్రీ వీతం చేసి రిట్లు బుశ్యశ్ళంగుండు సత్కారసతృృృతుండై శాం 

తం గూడి పరమా నందంబున  నభీస్టోపభోగంబు బనుభవించుచు సుఖంబుండు 

నంత నొక్కింతకాలమునకు సకలజగన్యన8 కాంతం బె నవసంతంబు వనాం 

తేంబుల నలంకరించిన నమ్మేదినీకాంతుండు స్వాంతంబున మఖంబుం జేయం 

దలంచి శాంతాకాంతుని రావించి నమస్మ_కించి ప్రసన్నుం గావించుక్రొని 

కులసంతానంబ్రుకొజకు హయ మేధంబుం గావింప నిశ్చయించితి సాం గ్ర వానో 

గావించుటకు మొదల ,బ బ్రహాత్వేంబున బుత్వ్పగ్వరణంబుం గావించెద టి. 
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క, నా విని యామునివుక్రు,డు, భూవరుతో మంచిపనియు పూనికి వింకకా 

నీ వాయత్నము చేయుము, పావనగుణ విడువు మింక భ ద్రహయంబున్. 802 

క. అని పలుక నతనియనువముతిం గొని భూరవుణుండు ముం శ్రకోవిదుని సువుం 

తుని గని యస్తద్ధ్యైుపలం, గొని తె మ్మనవుడు నతండు కుతుకం బెసణగన్.808 

చ. రయమున నేగ కోసలధరావరునానతి( బుణ్యకర్మ్యుల౯ 

నియతుల వేవపారగుల నిత్వ్యతవోధనుల౯ మవోత్తుల౯ 

నయవిదుల౯ వసిష్టముని నాథ ముఖాఖలసంయమిాంద్రులం 

బయనము జేసి భూవిభునిపాలికి గృక్కునం దోడి తెచ్చినన్. 804 

క. భూవిభుండు వారినెల్ల యథావిధి. బూజించి వినయళత్సరమతి మై 

భావించి భక్రి నంజలి(, గావించి ముదం బెలర్చం గా నిట్టనియెన్. 805 

ఎరడు దశరభుండు బుక్ష్టశ్ళ ంగ ముని యనుమతేంబున నశళ్వ మేధంబు6 జేయ బూనుట. శ్రుయుంా 

కే, వరసుతార్థిము పెక్కుసువ్రతము లేను 
జాలం జేసీయు వక యంగ జాల నైతి 

ననఘనుతులార యిపుడు మాయనునుతమున( 

బూని వాయమేధ మొనరింప బుద్ధి వొడమె, 806 

క్ర వ్నషకర క కావున హయమేధం శీల గావించెద శాస్త్ర ఎపకర్మంబున నీ 
పొవను. డగుమునిపుక్రు ప్ర,భావంబున నిష్ట్రనిద్ధి వడ సెద నింకన్, 807 

చ. అని జనభై నల్కుటయు నమ్మునినాథుండు దన్ము'ఖేరితం 
బును సకలార్థిసాధన నువమూల్యము నైన తదు క్తిం గానలం 

బును విని కౌతుకంబు ముగముం బెలు వార బబహూూకరించు చుక 
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మనుజవ రేణ్యుతో ననియె మానుగ వెండియు మంజులో కులన్. 808 
చ శీతివర నీతలంపు కోడునసిద్దము యాగ మొనర్చ నీదువాం 

ఛితము ఫలించు నిక్కముగం జెప్పెడి చే మిం దత్ప/యత్నముక౯ా 
జతురతం జేయు మళ్వమును సత్వరత౯ా విడివింపు మంగసం 
యుతముగ యజ్ఞ తాల సరయూ _త్తరనుందు రచింపు మింవుగన్. 809 

తే, ఛారుణీనాథ నీ విట్లు థర్యసహీత, మైనయీాబుద్ది జనియించినందువలన 
భూరివీర్యుల నల్వురం బుత్రవరుల, చెల్లభంగులం బడసెద విది నిజంబు. 810 

చ. అన విని భూమిభ ర్హ ముదమార నమాత్వులం జూచి వారి కి 
ట్లను గురువాక్యపద్ధతి మఖాళ్వము నుగ, బలాన్వితంబుగా 
నొనరిచి చెచ్చెరక౯ విడువుం శొప్పుగ నాసరయూతటంబున ౯ 
ఫఘనతార శా _స్తసమ్మాతముగా రచియింపు(డు యజ్ఞ వాటికన్. 811 

వ, ముజేయుం గల్పో క్ష ప్రకారంబున విధిపూర్షకఆబుగా శాంతి క్రియలు నిర్వ 
_ర్రింపు డిమ్మహోయజ్ఞ ౦ బెల్లనృపులకు దుర్గిభంబు గావున నిం దొక్కిం లేన 
నపరాధంబు గలుగకుండ నిర్వర్తింపుండు విదాషంను లగు హూరాతు.సు లిందు 
ఛిదృంబు లన్వేపించుచుండుదోరు వారివలన యజ్ఞంబునకు విఘ్నుంబు గలి” 
నేని యజ్ఞ్ఞక_ర్హ నశించుం గావున నట్టు గాకుండ మిరు సమర్ధ లై యిమ్మఖంబు 
శా స్తద్భృష్టవిధానంబున నిర్వఘ్నుంబుగాం బరిసమా ప్రి నొందించునట్టి భారం 
బు బూనవలయు నని చెప్పిన నయ్యమాత్యులు మహారమణునిపల'కుల కలరి 
భవత్పిసాదంబున నెల్టపనులు గొజంత వడకుండ నిర్వ_ర్థించెద మని పలికి 
యతనిచేత ననుజ్ఞాతు లై నిజనివాసంబులకుం జనిరి నసిష్టాదినువూర్చులును 
యథోచితవిధానంబుల నద్దళ రథుని చేత నభీష్టపూజలు వడనీ యతనినను రూప 
వాక్యంబులం బ్రశంసించి యతనిచేత ననుజ్ఞ నడసీ త ముతమవిడుదులకుం జని 
రంత నమ్మ హీ కాంతుండు సచివుల నండజి నిజనివాసంబులకుం బోవం బనిచి 
తాను నభ్యంతరమందిరంబునకుం జని పృథమవసంతచిత్రాపౌర్ల మాస్యయందు 
సాంగ్రహాకేన్టిం గావించి రెండవనాయడు భ్రాహ్మొదనంబును ను శ్తమాశ్వ 
బంధనప్రోత ణవి మోచనాదికంబునుం గావించి పృతిదినంబును సావత్రాది 
కర్కంబులు సలుపు చుండు సంవత్పరంబు పూర్ణం బగుటయు రెండనవసంత 
కాలంబుసం ప్రా _పంబయ్యెం టై థమసంవత్సరాంతిమా వా స్యయందు, గావింపం 
దగినయుఖాసంభ్రణ శతొధాతఏీయదీకణి యాదికంబులు నైన చేవయజనంబు 
లు నిర్వర్తించి చిత్రాపార్తమాస్థ్యయందు సంతానావ్లం బశ మేధయాగంబు 
గావింప నుద్వు కుం ౯. యధ్వర్యుత్వంబున వరింపంబడీనవనివు నవలోకించి 
నమిస్క_రించి పూజించి వినయంబున ని టునియె. 3i2 

సీ అనఘాత్ల నీవు మా కనిశంబు సఖుంకన్ర గో ్టవ్రు కా: స్తవు గురుకు వట్లు 
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వీఘ్నంబు గాకుండ నిధియు కీ సావన వేయించి నాదునాంఛికను దీర్పు 

వునన్రడు నమ్మహామునినేతే నీచెప్పినట్లు సర్వముః దీ ను ననుచు బలికి 

"లే, యజ్ఞకర్య సుని్టితు లయినద్వొజుల, ఖనకక ర్మాంతికుల ) శిల్పకరుల నటుల 

న _రకుల ౫ణకుల నుఖనా్రాయపదుల, చేడవి ప్రల నెల్ల రావించి పలికి. 8318 

న. మోరురాజశాసనంబున యాగ కార్యంబుల స నన్నియు నిర ర్తింపుం డీ డిష్టకాసహ 

సృంబులు లీ మ్ర్రంబునం చెం డొన ఇత్వవిశాల త్వాదిబహువిధగుణ సమన 

తంబు బె త నరాదగృవాంబులు రచింపుండు బహువిధ భ మ్యూన్న పానన మేతంబు 

లుగా వృష్టి వాతంబుళచేత న స ప్రకంప్యంబులుగాళుభంబు 2 లైన బ్రావాణగృవాం 

బులు నిర్మింపుం డ డట్లు పౌరజనంబునకు బహుభ తుర్టింబు లయి సర్వకామసమ 

న్వితంబు లై యుండునట్టుగా ననేకనివాసంబులు గల్సింపుం డట్టు జానపదజనం 

బునకు నుచితనివాసంబులు గల్పించి సత్కరించి సరసపదార్థ సంపన్నం బెనయ 
న్నంబు యశేస్టంబుగా( గుడువం బెట్టుండు వారల నవజ్ఞ సేయ వలదు చతుకధ 

వర్త రంబుల వారిన త్యాదరంబుననుచితస తా రసత్కృతులం జేయుండు కామన్టోధ 

వళేంబునలన నైన నవజ్ఞ "సేయ వలదు మణి యు యజ్ఞ కర్త ంబునందు పరినివ్యీతు 

లగుపురుషుల విశెపి.ంచి ' నసుభోజనాదిదానంబుల సక్కృతులం జేయ వలయు 

నుజియు నెల్లపసనులకుం జూల నేర్చ్పరు లయి వ ర్తింప వలయు నని పలికిన వారలం 

దజు వసిష్టుండు చెప్పిన క్షమంబున సర్వంబు నిర్వహించుటకుం జాలి యధకృ్ళ 

త్యంబులు నల్పు చుండి గంత వసిఘ్టండు సునుంత్రు,ని రావించి యి ట్లనియె. 

మ. ధరణేచ కృమునందు గల్లినసము స్రమ్హాకలాధీకులల 

మజియుర దక్కి న దేశవాసు లగు హవ శ్రవిట్యూద్రుల౯ 
నరనాథాగ్ర ణిశాసనంబున వెస. స్తన్నంబు పీకి ంహాగా 

నరుదారం ప దగం బిల నంపుము సమస్తా కావకాశస్టులన్. 

ను. మిథిలాఖఫ్ళుని సత్య సం౫కుని సని తు కొ నునీపాంబుధి౯' 

విధిసంకాశుని శా స్త స్హ్రనిష్టి వతు జతేక్వేదజ్ఞ నుద్యన్మతి౯ 

2 బధనోత్సాహు ఏచేవాఠాజు జన శేలాసాథుం దో డెమ్లు శ్రా 

రస్టధురీణుం డతం డీమహోవిభుని కత్యంత వ్రియుం జారయన్-. 

క, సతత ప్రియవాదిని రణ, చతురుని సద్వ్య్భృత్తు దేవసన్నిభుం గాళీ 
పతిని జగన్నుతశీలుని, నతిరయమునం దోడి తెమ్ము యజ్ఞము జూడన్. 

ర నృప శొర్దూలుని మానును, విపులపరా కృ క మునిం బరమన్చద్దుని ధన్యా 

ధిపునీ౯ా “కయ రాజును, జపలమ్మునం వోడితె తము జన్నము జూడ్షన్, 

క. అంగేశ్వరుని మహాగుణ, సంగుని నలరోనుపాదజననాథుని మి 

శత్రుం గాంచనగిరిడై ర్యుని, సంగతిగాం దోడి తెన్ను సవనముం జూడన్, 

815 
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ము, పర మోదారులు దాచ శాత్యులు కురుల్ పాశ్చాశ్య కోదీ చ్యకు 
వం చ ర్ a లకససం ట్రాచ్యులు సింధుమాత్స్య కులు సౌరాష్ట్ర )/యసౌవీరకుల్ 

మజీయుం నక్కిన దేశనాభులు జగ న్గాన్యుల్ ఒలోవేతు లె 
తలు సై వీటికి నచ్చువారలుగ సూతా నేయు ముడ్యన లిన్. 820 

ఆ. నా విని సూతుం డాజటిల నాథుడు చెవ్పినయట్ల సర్వథా a 
లు తృీవరుణలా మహానుహుల ధీకులం జూరులచేత నొందటతిం 

గోవిదుం జౌటం దానె సని కోందటి నంటే నంద మొందంగా 
వ్యోవిభుమాటం డెల్సి వరుస చస దోడొనీ వచ్చె ఏటికిన్. 82 | 

క, అంత భనచ్బాసనమున(, బంతంబున నలయునట్టిపను లన్నియు నే 
మెంతయుం దీర్చితి చుని కృర్యాంతికు లకుజెంచి పలికి రమునిత డన్, తలల 

చ. పలికిన నాలకించి మునిపాలుండు వారి బహూకరించి సాం 
పలరంగ నిమ్మహావుఖమునం దపరాధము గల్ల నేనియు 
న్షఎంగక యజ్ఞకో ర్హకు వినాశము సేకుజు నట్లు గొన విరా 
రలు దగ నిర్వహి౦పుం డపరాధ మొకింతయు( గల కుండంగన్ 823 

-ంర్భుర్లూ ఆక్వ మే; యాగంబునకు నానాడేళములనుండీ రాజు కెంచుట. ఠైథంా 

న. అని పలికి బహుప్రయత్నంబుల నప్రమాదు లై యుండుం డని యందజ నమొ 
పనుల వెంటం బంచి తానును దగినచందంబునం బవ ర్రించుచుండు నంత గొన్నివాసరంబు యాగోత్సవసమాలోకనకౌతుకోల్లాసంబున నానాధనరత్న 
సంచయంబు లుపాయనంబులుగాం గాని నానా దేశాధీశు లందజుం జతురంగ 
బలపరివృతు లై యయోధ్యకుం బజ తెంచిన వారి నందటి నుచితసత్కారం. 
బులం బ్రీతులం వేని యథా ర్ల స్థానంబుల విడియ నియమించి ముని శ్రేస్లుం 
డగువసిష్టుండు దశరభున కి ట్లనియె, ౪24 

క, నరవర నీశాసనమున, నరపతు లందును వచ్చినారలు వారిం 
బరమ వ్రీతులం జేసితి సరసత్వముతో యథార్థ స త్కారములన్. 825 

క. శీచివర సరయాతటమునం జతురత శాస్తా) కభంగిం జక్కుల యజ్ఞ 
యతనము రచించినారము, వితతంబుగ సెల్టపనులు వేడుక నయ్యెన్. 826 

చ. నృపవర జాగు సేయ నిశ నేటికి సన్మఖదీశ్నీ తుండ వె 
నిపుణుల వేదపారగుల నినష్యిలచిత్తులం గూడి వేశ్క_లతో 
నుపవ్బాతసర్షకామముల నొ ప్పగునధ్వరశాల సొచ్చి ని 
ద్దపుందమి యజ్ఞ కర్మము యథావిధిగా నొనరింపు మి త్తజీన్, ౪27 

=ంరుయూ (శ్రీమదక్వ మేధ యాగ ప్రారంభము. య్రైుర్టుం- 
వ అని పలికిన నమ్మహీరమణుండు వస్యినానుముతంబున బుశ్యశ్ళంగుం బురస్క_రిం చుకొనివసిషఫ్ట వాను దేవాదిమవార్షి స మేతుంజై సునక్ష త్రంజెనయొక్క_ శుభదినం 
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బున నానావిథనుంగళ వా వ్యఘోవష. స్వ స్థివాదపూర్వకంబుగా సరయూతటవి 

రచిశం బె నయజ్ఞ వాటంబు. ట్ర వేకించి శాక్యంబు నతి కో మింపక కల్పసూ 

త్రానుసారంబుగా యజ్ఞ కర్హారంభంబుC గావించి హయాోమనంబ-ం నోళుచుం 
డ సంవక్సరంబు పరిపూర్ణం బగుటయు నయుస్టి శ్ర తమాళశ్యంబు సనుడెంచె నంత 
ససిస్థాదినువాక్థులు బుశ్యశ్చ్ళంగుం బురసరించుకొని కల్పనూ త్ర ప పుకారంబున 

మఖన్ర రం బొచరింప నుప రమించి శాస్త్రో క నృభంగిం బ్ర వర్ష రింబు నుప సడంబు 

నుం గావించి న యుప దేథ శా స్టంబునక కంచు నధికం బె కె నకర ౦ బంతేయు నిర్వ 
రించి బహి ప్పునమా నాదులచేళం ద త్తత్కర్త రె జేనకలం బూజించి ప్రోస్సవనం 

బు6 గావించి పవంపడీి యింద? రారస్థం న నసోమాంశేంబు ఏిధ్యు క్షంబుగా 

నింద్రున కాొసంగనగ్ని సొప పనివ రుం వోవనరాజును సొ కళ వ్రుంబుల చేత నభీను 
మట 

నింప చి యణథా,క కనుంబుగా మాధ్యం దెననననంబును వృతి “నుసననంబునుం గాపిం 

చి పాశా దిస్ట్రలన వ పృుభ్ళుతిదోవంబు లెవియుం గలుగకుండ సరషంబును నుం 

త్ర వంతేంబుగా నిరగ్టేస్ను ంబుగా నిర్వ రి రిం చి. 992 

"లే. పదంగ వయ నుస్టిజ్ఞ మున గలపాజుఎంసదు, నా క సండశ తానుచకుంద ఏ శుభా తుకుండు 

శ్రాంతుండన శి వతుంచు పి] వ్య రానిమాశుం,కేరసివరాచి న లేం ౬ డొక క్కంతై నలాని, 

వ, వరమున న్స గృజుల్ స్ఫపులు వై నె శ్యులు పాదజను ౯; [-9మంబునం 

దనదుణులు చాసవృద్ధులును దక) తురాజనుహో తన స్థితీ౯ 

సుకుచర భంగి బ్రక్యహముం జూచియు స్వాదురసోచితాన్నముం 

జిరళుభలీల నిత్వము భుజించుచు. దృ కి నహింతు 'రెంతయున్. 980 

వా, అశ్రాంతంబును (3 మాయు నమ్మఖమునం దాలించినక౯' దట్ట మె 

యథ్యోంతస్సుట యాషకో క నుగుసాప్రహానాద మాశ్రాన నయా" య 
స్తుశ్రై వల్లన డంబు, తీ వృముగ నాసపోదీయ తాం దీయహాం 

చశ్రాణ్ "దన నున, వంబు కృపయా తంతేవ్భ వ వున్నాదమున్ , బలి] 

ఆ. అన్న పర్వతంబు లాజర్టి ప ప, నాహాముల్, భవ్యసూపశాక భ క్యు రాను. 

చేస్తి చెప్ప నచ్చు నేక శ్రరశతేంబు, అగుచుం జూడ నయె ననుదినంబు. 

శా,నానా'బేశ నివాసు ౭ నపుగువు ల్నారీనుణు క్బాగరుల్ 

సానాభంగుల నన్నపానవసువి విన్యాసంబులం దృ పు el 

యానంనంబున భ వ్ర, నుస్తు సస కే యంచు న్నుతింసం గరం 

జశానావంబు వినంగ నయ్యం బతి కిం పాగంగ నశ్రాంతమున్.. 383 

తె, వి సృవరుల కలంకృత వేము 3 లైన, జనము విప్ర స్లపదార్థము లాల న్ నొనలగి 

రంమం గుండ! లకోభితు తై న నకొంద, అనుసరంచిరి “వారిసాహాయ్యమునకు. 

మ. అనిశంబు న్యఖనుందు 'విప్తులు సువేపాక్యు ఈ లృ తాలంకృాతు 

ల, ,-సదుద్యన, శికుంనలస్ఫురితు తై 3 కర్రాంతరం? ఎందు నా 
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యిన దుహ్యమునం బరస్పరజిగీ్ పూయ త్రవేతస్కు ₹ 
డీ న్న ra నై వె నో సునయు కిక బహుెవాసువావవ్వు లోగ నావంతు రత్యున్న న్, రెరిన్ ఓ యు Pa 

. ధరణీసుర లమ్మఖ మున, నొరన్రుగ నానాంటికిం (గ్ర యోగకుశలు "ల 
షు యా 

శ్ క . ఆ ఇ” ల డా గుతూము ae గ రము రాన పాయె గర 3 జ పటు గ యు న Co omc YT షింళు ద్ న్్ సత 
క 

. వెయ నయస్టిజ్ఞ మున గలవిస్ర్రు-,౦దు 

నవుతు శవావరతు. డవ ;ంగకోవి 

దుం -గుణనంకుల జబ హుశ్రుతుం  డయోగ్యం - 
ఉననులిపాంగు? డొక్కరుం క న చేయడు, 837 

ష్ణ స్తగీనవనిభ వని ౩ శెషంబున న యాళ్ళ గ౦బు సెల్లు చుండ నప్పు చయ్య్యాగ క 
జ్జ 'అగుబుతిగిజు సృయోగకుశలు వ యజ్ఞ వేదయందు నడువు యొక్క 
ప్థూతక వమా పంబు అ సరూకి వించి దానిద: కలో తర పార్ష్న స్ట్ వంబుు వాసాుఎవ్వయ 
మా చ్రంబుదవ్వుల రొండు "జీవదాకలసూవంబుః లును దానిదవ్నీణో తరపా 
ర్స సరము నంచెయదూరంబున నాబు వి. స యూపంబులును దానిక కథలో త్త 

భాగ ౦బుల నంటియదూరంబున నాటు ూదిర యాసపంబులును తాను నవత ణో త్తే 
రహార్మష్టంబుల | నంతియదూరంబున నాబజు పాలాశయాూాపంబులు గా ని శైకవిం 
శత రచ్చా స న మాణాంబు లనయేక వింశతి యూ+పం బులు శాస్తో స డ్ ,నుంబున సం 

స్థావించి నో భార్గంబు నాకా (గగశ్రాయూపంబు. నొక “క్క చేంంబు శ్రోత్ర నాచ్చా 
దించి గంఛపువ్పంబులవేత నలం ్కించిన నమ్ముహోయూ పంబు లనాటినా 

_కృంబు లై సువి రాదిదోవ.నర్తి తంబు లై యకూ శ్రోయు _క్షంబు కై చై సున్నిద్ధంబు లై న 
దిగియందు దీ దప్రినాంతు లైన స్పస్టలచంన నంబునం బ్ర  కాశించు చుండె ని క్రై 
అంగున యూవో రృ. గావించి శుల్చకర్మ ంబుతఅయందు నిపుణు తెన 

రి 

బాహ్తాణో ఇ త్రములు యూపసంస్థాసనంబు: కొం ము-ర్భంటె కావింపం దగిన 
చయనంబు. గావింప సమకట్టి యథ్రాశాస స్తంపుగాం బ్రమాణ విశ్ష్టంబు లైన 
యిసష్త్రకల నగ్నా గార చేదియం దుషధానంబు చనన నది స్వర్ గగ్భుపతుంై En) 

£3 షు 
యథోగతవీక్షణం శ ప్రాజ్ఞుఖం బె యస్టానశ ప్ర స్తారాత్మ కం బె గరుడాకా 
రంబుగా నొ ప్ప చుండె న తో బూరోర్ట శ శా పరటుంందో శాస్తానుసారంబుగా 
నింద్రాది దేవతల నుళ్లేశించి గ్రామ్యుపళువుల౦ం బంధించి యారోకంబుబందు 
నూ పన్న గవత త్రి త్ర వ్రముఖారణ్యపకువులం బంధించి వేదో క క్ష ప్రకారంబుక( 
బర్య గ్ క్రతీంబు _ లెన లె నయారణ్య సశువులవిసర్హి ంచిశామి త్ర స్థానంబునందు యాగీ 
యం ఈ నహయంబును గూర్తాదిజలచరంబులను దదనన్థరే శ ఎ నగ్రామ్యుపళుజూ 
తంబును విశసనాజ౦బు సం గ్రహించి రిట్లు యరాపనిబద్ధంబు క లె నమున్నూ్నూజు 
చే పృథానపళువులను సర్వరత్నవభూమితం బైన నవాయరత్తోంబును ; విశనించి రుత. 
నా 'సల్యాది రాజపత్నులు సామి తై త్రుస్థానంబునందు మృతం బై బెనవాయంబుకడకుం 



తే 

క, 

తే, 

బాల కా౦ ప ము, ర్] 

ని సవా్యపసస్యంబుగాం బరిచరించి నిరవధిక శ శ్రద్ధ చేత సువర్షముఖం బై ననూచీ 
యంబుననయ్యశ్వ ేష్ట హపంబున కసిపథంబుల6 గల్పించి రంతం గాసల్యధర, సిద్ధి 

వషడయం గోరి మృతిహాయక ౫ ఫబరస్పర్శనిందారహిత చి త్త యే యయ్యశంజు 
Su ర్ 

3 
29 ౭ గూడ యొక్కకా త్రి తి నివసింె నప్పుడు తత్కాలదవ్నీ కార్థంబు దశర 

ధునివలన బృహ మహీవమ్ని హోత వావాతీను నుద్రాత పరిన్ఫ త్తని నధ్వ స్యండు 
పొ'లాకలిని. గ్రృచుంబునం బ్రతిగ హించి భ ర్తలుం బోలె హస్తగ్నహా 
ఆంబు€ గావించి యన్షశరభుని లన దత్చ9తినిధి ద వ్యంబుం గొని వా గలం 

గృమ్మణ నతని కొసంగి రంత నధ్వరు్యషుంషు తురంగమవప నాకర్షి ౦చి నియ తేంద్రి 
యుం జె డై వహ్నీయందు శ్ర నపణం౦ంబు6 గావించి శాస్రో క్ష ప ప్రకారింబున పోేమర 
బు జేసే సె నప్పుడు 586 

. ధన్య చారిత్ర జై నయప్షళర ణేం దు యో 
డొప్పు మోజంగ నవ్యపాహోవమధూము . 

గంధ మాస్య్వాదనము సేసీ కలుపనిచయ 

నుంతేయును చాసీ మిగుుం గృతాస్థ డయ్యు. 839 

పది యార్వురు బుళ్వజు లిం పొదన వాయాంగములు వచన మొనరించి ముదం 
బెదుగ శిఖయందు వేలిచి, పదపడి తచ్చెవ మర్జి శ్రాళించి రొశిన్ , 340 

వసుధలో ననన్గపకువుల వపను బతు 

శాఖయం సవల శా స్ర్రఫః తిం 
బరంగ వాయమేధనుఖనుందు వె వై తసంబు 

మింద నిడి హోవు మొనరింతు రాదరమున, 841 

. మతీయు నయ్యళ్వ మెధంబునకుం జతుష్టోనూత్త కం బె బే నజోస్టితిష్టోమంబు ప్ర పథ 
వమావాం బనియు ను ని స్రంబు ద్యితీయాహాం బనీయు సతిరాశ్ర ౦బూ తృతీయా 
వాం బనియు నిట్టు కల్పసూత్ర తృంబ్తుచేతను దన్తూలభూతము వై నభ్రాహ్యుణముల 
చేతను బలుకంబడుటవల నలా దన్గహాయజ్ఞ ౦బు ,త త్రీ సహాం బనంబడు నిట్లు క్ల 
పృకౌరంబున నళశ్వ మేధంబుం గావించి తద గభూతంబు ఆ ల్ లె నజ్యోతిష్టోమాయు 
రొతిరాత శోద్షయాపో రామా భిజిద్విశ్వజ త్స) భృతిబ హుయజ్ఞ ంబుల గావిం 
ని తెజింగునం దొల్లి ద్రహ్హనిరి తం ఇ యై ననమ్మహాయజ్ఞ ౦బు సొంగంబుగాం బడి 
సమా ప్రి ప నొందించి. “ 542 

పశోతర్తు( బ్రాగేశ ముద్రోత రిం త్తరం బసుహెర (బహ యాను దేశ 

వాధగ్టరషునకు వేష్క నపర జేశ౦బును యాగదతఠత్సీణ గాంగ నర్గి నొసల 
నొసంగన వారు తొపసుల మై వనమున వ ర్రించుమాకు నీవసుధ యల 

మను జేంద్ర నీకు. గృమ్మణ విక ) క్ర క్రయించెన మానవుల న్య రత్నా దికముల 

సె, నిచ్చి కై ని సంద్రీతి నేలు మనిన. గోట్గోనుల మజీ డకకోటివంణులం 



Uk 

ee 

గోవీనాథ రామాయణము 

గొంచనం బొకశతకోటి గరిమనొసంగి, ఛా తీయ మణి గొానియ నద్దశ రథుండు, 

అంతో నాబుత్వెజు కుందలు యాగడక్నీ ణార్థంబు ౬ లబ్ధం బి బఐ నధనం బరిశేయ 

వనిభ్రబుశ్వ్ళశ్ళంగులకు సవుర్చంచిన నన్ముహోత్తులు యథాశొ స్త్రంబుగా విఫ్గా 
గం బుతప్పుజు. ఎ సంవంలికి వే"కే(అ ుసంగిన c బ్రతి గృహీంచి యేవముందజము 
సంతొస్టాంత రంగుల మెతి మని పలికి యమ్మునిపుంగవులం గొనియాడి రంత సన్ష 
పీఎరవ్వణుం ము యజ్ఞ వ 'ర్భనాక్థంబు సమాగతు 3 లా.న బ్రాహ్మణులకు జంబూకకీ 
స్రభనం టై నహిరణ్యం బొ్క్క కోటి యొసంగి వాసాభరణంబుల. గ్ ్రినద 
దు లైనయాచకులకు వానాభరణంబు లోొసంగి వార లండు సంవ, వీతు లగ 

చుండ వానును హర్ష పరాకు లేక్షుణుండై భా క్రిపూర్వకంబుగా నందిపేకి దంగ 
య నాంబు6 చేసిన 844 

nme. 

|, ఇ 

దా కక క అల వ్ య్య | 

యనుచు అప_౫కుల నా నాకీరగిదించి రా ధరణివెవిజు లెస్ఫం గరుణ నృపుని, 
వ్ . దురితేహరము క ర్రికోర నొునష్టరాజదు, ష్క_రము స్వ్వసాఖ్యకరము నై వెన 

మఖము: జేవీ రాజు ఘు శానీయచరి తుండా, బుశర్ణిశ్ళంగమాాని కిట్ట కిటు అనియు, 

అనఘాత్త్మి మోాప్రసావంబున యజ్ఞము పరిసమా ప్రిః బొండె నిశ ముదం బాశ | న బుస వంశనస్థనుం డై, తేశరారెనువట్టసుతుని డయ సేయు మొగిన్... 841 
దురు. ముక్య కృంగమున ప్ప కా మేష్టిం జేయ నారంఫ్థించుట. చూ 

నా విని య త్రిపస్టికులనాథి డొకించుక సేపు ఛాష్టనని 
స్టావళు. 3 పవంపడి రనా సతి క్ర టను నీమనంబునం 

భూవం చింతే సేయకుము పువ ఐతుష్ట్రయ ముద్భువిం-ద చు నీ 

కావధ వుంచేల గాంచితిం చవ హః ముగా నాక యిష్టం జేసెదన్. 848 
యు 

అని పలికి సమాహితచిత్తుం స్ యహీం డ్రి యాస్టదర్శి యగునమ్మునిపుంగ వుండు 
వహ్నాప్త ప్రతిస్థా పనంబు జేసి యధర్టిణో కవ కహ ర కోరంబున మంత్ర ప్ర కాశితకర, 0 
బగ్వుః సకోమంబుం గావింపం దొజంగీన నప్పుడు భాగప్ప పతి గ్రవోస్థంబు దేవి 

గంధర్వసిన్టవిద్యాధ రాదు లచ్చటికిం జనుదెంచి యంతకు మున్న దూానిమం శ్ర 

సం 

గ్ 

బలాహూేయమానుం యే చనుచెంచి యున్నలోకక 3 యగువిరించి నవలో 

కంచి యి ణ్ 849 

యయా ప్రత్త "మేషియం చాహాతు లగు చేవచిలు ప్రహృతో మొజ లిడుటు. చ్రైరైం- 

పాణీవునో సథ వాసవనందిత లోకి నాయకభ క్త క లోకవర 

మును మరొ సంగిన ఘనవరంబున చేసి రానణుం డనియొడు డు రాకనుండు 

ముత్తు. తై ఘనబలోచద్వ త్తు. ౩ సత్యంబు లోక త్ర యంబు. జీకాకుం జేసీ 
శకాదిసకణదిశా పాలకులం దోలి గంధరగ్గ్టియయుబ గని పణిచి 

తే, దిర్టజుల హింసించి తీపసుట వెదకి చంపి, సురల బాఖించి జన్నము ల్లెజుచి సిద్ధ 



నాల కా౦షపము, న్జ 

నాధ్యవిద్యాథ రాదుల సవయం బేసి కన్ను గానక నర్తించుచున్నవాండు, 
చ. పవనుండు విన నోడె నీత భా నోడు వెన్నెల గాయ నొ వేజ్ నా 

రివి తేపియింప నోజె జలరానులు పొంగి చెలంగ' నోడ్ ము 

త్యువ్రు నలం జూపు నోడె విభవోన్నతిం జూప నోడె శక్రుంం౯ 
భునసభ యంక రస్స్పురణం బొల్పుదు రెంతే స శాస్యథాటిక్న్. Ji 

చ. అసురుల వెత బాధితుల మై పను అన్నియు మాని కేం బవ 

నస చెడి భీతి. జేయునది లేక తపవించుచు ను నున్నవెర మో 

యసురవిరోధినందన దయాపహృదయా మము నాచరించి వాం 
ఉసువులకుం దొలంగి చనునిట్లియు పాయము జింతే సేయవే. క్రిగ్రీస 

మ. అని యి ట్లాసురకోటి వల్క ననుకంపాయ త్తచేతస్కు 2 
వనజా తాసనుం ఉంతీం గౌంతవడి భావంబందు. జంతించి య 

వృానుజవాంధగ ప్ర ప్రభుం డీబ్లుస ట్టివిధముం వాటించి యూహించి ప 
చా 

న. న మోదంటున వారిక్ ట్రనియెం బ్రావృట్కా_ల మెఘార్భటిన్ . కరస 

ను. విను డోనిక్టరులాం ము న్నతం డొగిం బెక్కేండ్లు నన్లూర్చి కా 
నససభూమిం గడుఘోంనిష్టం దపముం గావించి మెప్పించి చ 

య్యన గంధర్వవిహూంగ చారణనురుద్య తరగ శ్రే" ణి వే 

ననిలో నాశిము నొంవ కుండ వర మొయ్యం గి సొన్నవాం డెంతియన్.  తీరి4 

ఉ. కావున రావణుం గెలువంగా సవుకూపదు మో కతండు నా 
చే నర నుందినాండు మణచె న్నరవానరణజాతిచే ననిం 

జావనియవ్వర౦ బడుగ సభ్ధాముంగ యటు గాన వాం శ్రింకం 

చేన వలిర్చుమానవుని చేతనుగాని యడంగం జెంతీయున్ 
క, ఇంతటి పని సాధింప న, లంతులచే నగునె శరధి రాజకుమారీ 

కాంతునకుం గాక మన కీయ, నింత విచారం బి చేల హిశమతులారాం. 856 

క, కరుణారతు శరణాగత, భరణోచితు నజలభోవనజాలనవీషూ 

చరణొద్ధతు వనుజూహి తు శరణము. గని మనుట మొప్ప జాలం ఒలంపన్ * 

ళం CR ళు. 

=ంర్లుడ్లు. ద్రెహ్మా దిజేనఆలకు రీ నాగాంపంబండు సొ క ౧పులూం చుడ 

వ, అని పలుకు చున్నసమయం౦ంబున, తిరి 

సె, బుధజనకులననంబులు పల్టవింపం జేయుటం జేసి మాధవసూ క్షీ గాంచి 
కెావురొప్ప నతలోకతమముం బాయంగ6 జేయువత్న విధుం డన ఖ్యాతి వడనీ 

సాధుమానససరోజము వికసింప జేయుట. జేసి హారి యన నొప్పు మ్ోాటీ 
ఘారిపిశ్వంఛ రాఖి "రంబు దాల్చ్బుట వలన ననంళాఖ్యవాసి కెక్కి 

తె, గదయి శంఖంబు చ కంబు గొస్తుభంబు, లది నందక ప్రే వత్సలాంఛ నములు 
పార్రవన మాలికలు -పమచారుపటము, మేన దీవింప భ్వపీజాని దో౭చ, 

టే 
ళా 



ద్డ్త గోవీనాథ రామాయణము 

ఎయుడు దేవతలు శ్రీనొరాయణునికి తిమబాధల గెణీంగించుట, శుశుం- 

క. ఈవిధమునం బొకసూవిన, శ్రీనల్లభుం గాంచి వినతింజేసి పృమోదం 
. బానహీల శక్ర విధిముఖ, దేవత లిట్లనిరి ఫాలదీపాంజలు లె. 800) 

శా.దుష్టాత్శుం డగురావణుం డనెకునా దోపాచరాథీశ్వురుం 
డష్టాశేంద్రుల. బాజం దోలి దివిషదష్టమోరగాదుల్ కటా 
కష్టం బంచుం గపిందుచుం బజన నుగ స్ఫారదోస్సారుం డై 
శిష్టాణారవిహీను. జై జగములం జీకాకుం జేసె నహిన్. 861 

నీ, రముణీయనం ననా రావు చేశంబుల విహరింప మజుచిరి వెల్పాచెలులు 
పస మణి మిన్నేటి యిసుకతిన్నెల వేడ్క. గ్రీడింప వెజచిరి కంపురుములు 
నధ్యరంబులయంవు నర్హిభిగంబుల ౫ కొన వెజుచిరి నాకివరులు 

_ చటులమణి ప్ర భోజ్ఞ ప్రలవిమానము లెక్కి తికుగంగ వెజచిరి పరమసిద్దు 
తే, లఖలదిగధీ శకులు ఛ్ఫీత్రి యానహ్వ్మ్జ, దిబిగి పురములవాకిళ్లం చెఆవ వెటుచి 

"దేమి జెప్పుదు మయ్య రమేశ మోకు, దాన వేంద్రునిరాఘాటభఛా టిం జూచి, 
మ-వనజావో మును మిరు సత్కరుణ నస్వప్నత్వము౯ సంకేతం 

బనిమేవత్వు మొసంగినందున మహోత్తా నేంబన ల్వానిరా 
_ = క నిరీశీంచి మొజంగ పాతి చని ఏల న్మంటి ముబ్బంగి మా 

' కను వె తోడ్చడ కుంక్రినం గలదె జేవా ప్రాణ మున్నా ళ్లోొగిన్. 868 
శా. నామాన్యేతరభంగిం జేర్చి యనిలోం జంపంగ నీ వోవితే 

నేమో కాని దురంతదుస్పహను నాహీ నస్ఫురద్ధోరసం 
గ్రైమప్రృన్ఫుట బాహుక్ "ర్యమున లీలం గాలువానీ నృమి 
ద్చూమి న్మేము వధింపం జూల ముసుశేం ద్దు ౯ మాట లిం కేటికిన్. £64 

క అనిశంబు మేలు మే లని, సన కాదులం వొగడ రాత్రి చరవిభుని నా 
స్వునిం దునిమి ముజ్జగంబులం బ్రణుతేగుణా కరుణ నెలయ రజ్నీింవం గచే, 

ంరయ్రియై చేనతలు డ్రీనారాయలణునికి రానణపథధోవాయంబు6 చెల్సుటు, శుఢుం 

చ, అని సుర లాడిన న్విని రమాధిపుం డిట్లను సాధురతణం 
బును మటి దుష్టశిక్షుణము: బొల్పుగ మాకు నిసర్షధర్ష్య మిం 
తనం బని లేదు మిరు సుగుణాకరులార రిణంబునకొ దఠతా 
ననుని నధించి మోకు భువనంబులకుం గడు మేలు సేసెదన్, 866 

క, సందియము విడిచి రణమున, నందముగా వాని. జంపునట్టి యుపాయం 
బంచడజు చింతెంచి రహి౯ా జెందము రంజిన్లి మాకు: డెలియం జెపుండ్. 367 

చ. అన విని నిజ్ష్వంప్రవరు లామభువె రికి విన్నవించి రో 
అల అద అద ఇ | గు కి ప్రణుతగుణా సుదర్శనధ రా సక లజ్ఞంశ ప్వ్ర మమ్ము. జు | 
యఫ్టీ న సదుపాయముం దెలుపుం పెంచు నచించుట చాల జత్రము 



చాల కాండము, ర్డ్ 

నను సుదిం దోంచినంతయు ఘనంబుగం బెల్పెద మాలకింపచే. తళ 

వా. దేవా తొల్లి విరించి. గూర్చి హఠ ముద్దీ పింపం బెక్కం నా 

-జేవా రాతి దపంబు సల్పుట యు నచ్చేవుండు తా వచ్చి తే 

త్పా/వీణ్యంబున కిచ్చ మెచ్చి! కృప 'సాంపార న్వరం బిచ్చెద 

స్నావ"క్యుం. బెద నమ్మి ఘోరతపముకా చి చె కేంద్ర బాలింపుమా. 339 

వ. అని పలికిన నద్దశముఖుండు సుధారసోపమం 'బెనయరవింవగర్భునివచనం 

య, 

బుల కలరి తపం సాలించి నవాస్కా_రంబు( గావించి యంజలిం గీలించి యా 

గమసూ కులం బ్రస్తుతించి మహాత్తా నాయందు గృప గల దేని మనుస్తుల 

వలనం దక్క. దక్కినసమ స్తభూతంబుఎవలనం జూవు లేకుండ వరంబుం గృప 

సేయువమనీ యడిగిన నప్పర మేస్టి యట్ల యగుంగాక యని పలికి యంత-భానంబుం 

జేసెనీ _త్రజింగున న దై కేయసల్ల భుండు మనుజులు హీవబలు లని తలంచి సరకు 

గొనక వారి నిరాకరించి తేక్కి_నవారివలన మృత్యువు "లేకుండ వరంబు వడసి 

పిర్భదర్చ్పితుం డై జై యవక్రపరా క్రమంబున ముల్లోకంబుల నాక్తమించి సమస్త 

భూతంబుల బొధించుచు విశేమ్ంచి కామవ్ధుసనంబునం చాపం బని తలంపక 

పుణ్యాంగ నలం జెఅిపట్టుచున్న వాం డ్  ప్పాపాత్తుని నునుషూనతారంబునం గూని 

తక్కినయవతారంబులచేత వధింపగూడదు కావున మారు మనుష్టురూపంబున 

నవతరించి రానణుని వధించి లోకంబులకు. బరనుకల్యాణంబు సంవాదింపనల 

యు నీవే గతి యని శంరణాగతులమె మొజు లీడుచున్న మమ్ము రశీరిపషవే యని 

య భ్యక్థించిన నవ్విరించిగుకుం డుదంచితకరుణాకటాష్ష వీక్ష ణంబుల నిరీతీంచి 

వారి కి 'టనియెం a7t 

ండుడ్టా శ్రీ నా కాయ ఇఒడు దేనతేల కటయచదానం బొసంగుకిం. తుర్రు 

. అనిమిషులార మోర లీపు డాడిననై వడి మానుపాకృత౯ 

దనుజునిం జంఏ మోకు వ్రుమడం బొనగూ ర్చెద నెందు. బుట్టుదుం 

జనకునిం గాంగ సెన్వ్టనిం బృసన్ననుతి న్వరియింతు నేక్కియం 

దనరుదు నెని న్నిు*పములు దాల్పుదు సంత యెొజు౦గ. (రబల్కుీ. 8171 

నా విని నిర్లరుల్ కమలనాభుని కిట్లని రయ్య సర్వగో 

త్రానరమాళీరత్న రు చిరంజత పాద సరోరుహాుం డయో 

ఛ్యావిభుం డాథ్యు. డాదశరథావనినాథుండు పుత్ర కాముం జై 

వావిరి దీకుం క్ రని .హనం బొానరించుచు నున్ననాం డీన్, 3 97 

శా. సుశ్రావ్యన్ఫుటవీరశబ్దధరు శై జై శోభిల్వనా జేనికి. 

aa 

హీ త్రీకీ ర్య చపమాన ల్ కను నారీరత్నముల్ మువ్వ ర 
శ 

శ్రోతివ్యలు వారియందు జతురాకారంబులం బుట్ట దై 

ప ఆప eo పణ Ses చ జ్ gn త్య శేషు న్వధియించి సళ్మ_రుణ దేవా మమ్ము రశ్నీంపవే, (| 
Poy 



క్6 గోకీనాథ రామాయణము 

వ అని విన స నమస ం స షవించిన విని సర్వలోకనమస్కృతుం డగునాసుదర్శనధ రుండు సంపూర్ణ 
మనొరథుండై కరుణాతరంగితొ పాంగవీక్షణంబుళొలయం బురందరాదిబ్బ౦దా 
రకులం జూచి మూరు వజువ వలదు మోచెవ్పీనక మంబున నిడ్లశరథుునకు. నాలు క్ న ) WU దె గ రూసంబుల నవతరించి యొక్కకూపంబున సభాంధవుం జె నరావణుని నొక్క 

యా 
పహంబున బుతు వొక, అకాల ళా ఇ ద ంబు నింద, త వొక్క ్ కాపంబున గంథకర్వునినొక్క_రూపంబున లవణుని 

r సీ జట్ స జగన 4 చి సో ంర్ర్రామరం 'ంబునం బరిమార్చి లోకంబున శత్యంతసంతోొ వంబు సంవాదించి 
బదనొకండు వేలసంనత్సరంబులు రాజ్యంబు. జేసి కృతాస్తండ నె కోమ్మణ వ షదయ ఆకు . ey య ఎ స ర శై సంబునకుం జని యద ననియభయడానం బొనంగి బృందారకసం 
ద్ “వావంద్య్యమానుండును గంధర్వగీయమానుం కువ సనందచనాదిము హో యోగి 
యి వం గ గ క ల. Pre లో మ్ mr గావ్యుమరానుండును నై యప్పరమపురుషుం డంతేర్ధానంబు (జే సె నంత మహేం 
జ శ బాత ఊడాదకులు = చృస్కాభ్ళితరబ్బండారకులు యాగభాగంబుుం బకితుష్ణు లె  రావణునివలని 

చా FY ె మే వాస అష జ వ 
భయంబు వనలి పీతామహుుం గొల్చి నిజనినాసంబునకుం జని రంత. 314 

దురు ప్రాజాసత్యి పురుషు ండు బివ్జాపొయసంబు దశేరభున కొనంగుటు,: చఖైరుం- 
అష్ వ మాం అ లై శద న వ్ ఈ వ 3 తే, పు త్ర కాముడి వశ రథభూవీభుండు, బుళ్యశృంగుండు చెప్పీనరీశి నియతి 
“చెర రై? ప గోళ న వ టం నష్ట ఇద ఎఎ గం ర్ క్రాలందగుభంగి వెవనుంశ్రేములచేతలం, డవిలిహోమంబుగావించునవసరమున, 

zs ళో 0 ట్ర Gt 2 ట్రా ౭ ర 0 ర x J ల్ ts (8 లీ ఓ 29 & = 0 ~~ ణీ గ్గ లో గ్ ట్ర 

భూ బావి తెషమువాండు కమునీయశుభ లక్ష ణముల వాండు 
చెం ల క ఆద ల ఎ ఇ లకృ్ళంగముమొాడ్కి_. జూలనొప్పుగువా:డు ప్రబల కాస్టాలవి క్ర మమువాండు 

"తే, లవ J ( ఎ య్ ర్ 
బలము వీరంబు తేజంబు గలుగువాండు, దివ్యమయాపంబువాండు పదీ పకనర్ 

ముడ్ శ నీ , గ ఆల _ వో రవు; యతరకృషప్ట్రృరకాంబరమువాండు కొ మ్మనుయూఖవ క్రంబువాండు 
దివ 

అచ ను లౌ , - ర : య్ అ 
జ తా నో 

— వర్ణముల వాడు దుందుభిస్ఫానము వా(డు, చారుసున్నీ షఘునశిరోజముల వా(డు, 
ఆ నీరుషమాన ప TE న “అ నాన వ వ J నిరు మాన ప్ర భావుండు పురుషు డొకండు, దివి పాయససంపూర్ణ దీ పకనక 

జతాంతకపదిచువర మున్షివా త వాహ రా ంతేఇప చ్చ రమ్యువాత్రిం గాంతనుంబఅ హూలం గదియ (6 బట్టి. 
a ధలు బు వ జ న్ ప క భునయాగద్తుం ౫ కొని తనయుల బడయంగం గోరి తప్పక హోమం 

జొవడించు చున్న నరవజె ని ప రంచు చున్ననరవళిం గని ప్రాజాపత్య పురుషు. గా ననూ గనుమా. ౪79 
జ్య ఎద ల య - రూపహం,బున గ్ర లెడుయజ్ఞ పురుషు బొడగని నృపుం డి 

Gr 1 

లును గాలు మొనగిచి ఇవా, పని యెయ్యది నాకు ఫఘనకృపం డలుపం గచే, 
నం అనిన జ ఆక సవా - న థ్ వ్రాజాపత్యినరుండు గము౭త నముహాపతై కి ట్లనియె. 880 

ఆ, భూవర ని వొనమ్నా్హమనహాజలు గూడి ఖై శ న్ క Yih 0 గటారిచి యా 
ళన నం ఇ నా ళ్ య [కా జనత లెల్ల మెచ్చి తమి దిరంగ నీకు నొసంగు మంచు నా 

సము జెచ్చెళ os Ke చెచ్చినాండ సొర 
వానహి=లం బజూక్ రము నమషురదడు డలం ౧౫ ౪౩ g ము న యస్టిడు Ss దితి గృహి ంపుమా., పష! 

ఉత స్ట్ సున్యదుర, భంబు నశుదీని నీకూరిపత్నులకు నా 

gh, ల XK లా బ్ గీ గ 

| ej 
(Go 

0 x 
Gr 

fx ళ్ జ్ 



గ్గు 

బాల కొండ ము, ద్ 

సంగు మున వారు కాంత. గొని మెసవి 

కడుముదంబునం నొడుకులం గాంతు రనఘు. 29 
అని పలికి యద్దివృపురుషుండు చేవాన్నసంపూర్హం బై నహీరణ్మయకలళం 

బొసంగనం ౫ కొని యద్దశ రథుండు నిర్ణ నుండు ధనంబు నాందినచందంబున 

పరమానందభ “రత చేతస్కుం డై వ్రియదర్శనం. బై నయయ్యద్భుతంబునకు 

భ్ _కిపూర్వకంబుగాం ట్ర ఓదవ్నీణంబును బ్రణామంబునుంగావంచీ తన్ను గృ తా 

స్థనింగాయ దలంచుకొనుచు? దనయనుమతేంబున నమ్మహోభూతం బంతీ ర్రానంబుం 

కేనినయనంతరంబ యజ్ఞకర్మంబు సాంగంబుగా' నిర్వ ర్లించి సో దరంబుగ 

నప్పాయసకలశంబు శిరంబున నిడికొని పత్నిసమేతంబుగా నంత౭పురంబుం 

బ్ర వేశించి శాగడాొభిరాముం డగుచంద్రుండు నిజకరంబులచేత నభంబునుం 

బోలె నిజానందరశ్శుల చేత నయ్యింతేగిపురంబును బ,కాశింపం జేయుచు చేన 

దత్తం బై యమృతోపమానం బైనయమ్మహనీయపాయసాన్నంబు దైవ 
చోదితబుద్ధిం జేసి ప్ర ల్య్యేకంబుగా విభాగించి. 98 

ంద్టుయు దశరథుం డాడివ్యపా యసంబు విభిజించి భార్యల కొనంగుట. శ్వ 

. సగము గౌసల్య కొసం౭గి యాసగములోన 

సగ మలసుమిత్రకొసంగి యాసగములోన 
సగము గై శ్రేయ కొసంగి వ ప్రసన్నదృష్టి 
మిగిలినస గ౦బు మరల సుమిత్ర కొసం, 984 

. ఒసంగిన నయ్యవ్భుతా న్నము, మెసపీ మిసిమి పనలు వెసంగ మెల్ట్సనం దగనా 

సలయపాణులు మున్వరు, వెసం దాల్చిరి గర్భముల6 బ్రవీణత మెజయన్. 

, ఆరమఘునంశ వరుష్టం డపు డ డయ్యబలనాగ లగ ర్భృచహ్నముల్ 

వారక మాచి చిత్తమున వారనికెతుకహర్ష రాగముల్ 

గూరంగ నన్య కార్యములం గూడక సేలం బవ 5 లాక్కరీతి నా 

దాగలం గూడి చెన్నలరెం దారం గూడిన రాజుకై వడిన్, BA 

. మజీయు నాహాఢగర్భ అ యారాజపత్నులు హుశతా శ నాదిత్వసమాన తేజు 

లె యభూతపూర్వకో భావిశే శేషంబున నలరిరాదశరథుండు సు లేంద్రసిన్లర్షి గణా 

భిపూజతుం ై డై నహారిచందంబునం "దేజరిల్లు నుండే, ఇబ క్ర 

ఇట్లు నారాయణుండు దేవహితముకొణకు. 

నురవిభున కపత్యత్వ మొందు చుండె 

సకలలో శేశ్వరుం డైన జలజగర్భుం 

డఖలదివిజులం గూర్చి యి ట్లనుచు6 బలికి, క్రిం 

న 
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ఇలు (బృహ దేషతేలను ననచరయోనుల6 బుట్ట నియోగించుట చ్రుతుం- 

చ. మనకు హీతంబు సేయుటకు మాధవుం డుర్వి జనించు చున్నవా( 
డనిమిషులార యవ్విభున కాజిని సాయ మొనర్పంగా రపీకా 

మనమును ధాత్రి. బుట్ట నగు మానక బుత్ వనాటయానులం 

దనువుగ పీర్యవంతులగు నట్టివలీముఖులకా స జింపూ డీ. 859 

వ. నుతీయు బలవంతులును గామగూపులును మాయావిదులును గరుడానిలతుల్య 

వేగులును కూరులును నయజ్ఞులును బుద్ధీసంపన్నులును ఎష్టుతుల్యపరా రను 

లును నుపాయజ్ఞులును దివ్య చేహయు కు కోలును దుర్మయులును సర్వా(స్త్ర 

యోాగసం హోరాదిగుణయు కులును నమృతీప్రాశనులు న! 

వానరుల యవ,గంధ ర్వపన్నగసిద్ధ విద్యాధరకిన్న రాప్పరః కాంత జయందు వా 

మూయంశంబుల వేచ్వేజ సృజింపుండు 890 

@ih జన లప్ నింతకు మున్నె నాచేత సృష్టుం 

డ్య జాంబవంతుండు బుమోౌధి నాథ్లుం 

డు కడు జృంభిమూాణుండ నైననాదు 

ఖమువలన జనించె సముత్పుకతను. 891 

క్ 

వ. ‘NK 

రయ దేవతేలు ననచరమయోనుపి 6 ద తేన్నామంబు నవతేరించుకు. ర్రైద్దుం- 

చ. అని నయ మారం బద్శభవు: డాడిన న ట్లానరింతు మంచు న 

య్యనిమిష న్యు లందు నిజాంఛముు౯ా సృజియించి రాశ్యుల౯ 

ఫఘనతరసింహవి కృ ముల గ్రావసమానుల నాత్ర తృతుల్యుల౯ 

ననచరవీరులక౯ా 'పలవివర్లనుల౯ా భువన ప్రసిద్ధులన్, 893 

చ. పొలుపుగ శక్ర నంశమున (6 బుక బ్ర శాపజతాంశుమాలి దో 

రృలసరి పాలితొగచర పాళి 'దురంతని తాంతవిద్విష 

త్కు_లవనకీలి పామళతతోయజ మాలి యనారతాజిని 
శ్చబజయకీలి వాలి దివిషద్దుణసన్ను త శౌర్య శాలి యె. 898 

క్ష ఉగృకరునంశమువ విపు,ల గీ వుండు లోకళీకరస్ఫుటరిపునం 

థగ్రావఘనశ తారుండు, స్కుగీవుండు వుం బూర్జిసోమునిభంగిన్. ' 893 

క, ధీరుడు భూరుండు వీరుడు, తారుండు వ ర్రిజితవిమల తా రుండు సుగుణకో 

దారుడు నరాతిలోచన, ఘోకండు జన్మించె చేవగు రునంశమునన్.  శికిర్ 
ఆ. అవని గిన్న రేళు నంశంబున జనించె, జగము లొక్క భంగి సన్నుతింప 

డె త్యసూదనుండు థ్ ర్యనిక్షితగంధ, మాదనుండు గంధమాదనుండు. 896 

కే, విశ్వక రాంశమున బు శై పీఠలోక 

నుతబలుండు భూరి "ర్యనిరి తబలుండు 
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సంతతొదార్యముఖగుణోజ్ఞ వ్రలుండు క్టీ్ట 

కులుండు రిఫువంళశవనద వానలుండు నలుడు, 397 

వాలాయము వినుతీమహో, కాలుడు దుర్త్శదవిపత.కాలుండు ఘనవా 

గాలు(డు జగదభినుతీరణ, కీలుడు నీలుడు జనించి శిఖయంశమునన్. 896 

బృందారకకులనై ద్యులు, పొందుగం దమయంశములను బుట్టించిరి య 

స్పందపరా కృనువంతుల, మైందద్వినిదు లనువారి మర్క_టనరులన్. 899 

. సునబలుండుసింధుపరియంశమున జనించె, నలసుపే.ణుండు వన చరకులనరుండు 

జవవినిర్ణితేశర భుండు శరభుం డ నెడుు వనచరవకుండు పర్షనుష్ట్రవబన( గలిగి 100 

. అంతే “ బ్రభంజనాంశమున నద్భుతేభంగి సమిన్నయాకర 

సార్టంతు: షు నీతిమంతు. డతిశాంతుండు వైెరిక్సతాంతుండుకా. సుధ 

మంతుండు ఏర్యవంతుండు సమంచితవి కృమవ వంతు డాహనౌ 

మంతు(డు గశై సర్వసుర మానితచర్యల నొార్యధుర్యుం డై. 401 

. సురగంధర్వభుజ గఖే, చరకిన్నరసిద్ధ సాధ్యచారణవి ద్వా 

ధ రమరుదంశంబులం గ,ల్లిరి పెక్కరిడ్రు, ఘునబలులు క్రీశ శే స్టుల్ . 40:2 

తే, బుమనోపుచ్భువానరక్షీత్వ మొండి, నట్టిగంధర్వి చారణ యతవసిద్ల 

UK 

(2th 

ర్స 
పుణ్య సతుబందుం గీశగోపుచ్చభ ల్ల, నరుల బుట్రంచి రఖల'దేనతలు ప్రీ వృతి 408 

. వ వేల్పున శేదూపం, బేవేషం బెట్టిశౌర్య చెసంగం బొసంగు నా 

చు 

లొ 

రే 

జేవ్రనికనయుల కలవడె, నావేవం బట్టికూప మూళశె "ర్యంబుల్ . 404 

. సమదగజశె లసంకాళు అమితబలులు 

పర్యధనులు విక్రాంతులు -వేగవంతు 

లఅనఘులు ప్రఠౌ పవంతులు ఘనులు నలయు 

నట్టియాపంబు గొన నేర్చునట్టివారు, “405 

వృత శేతరానుర క్తు కులు, చతురులు స సకలజ్ఞ లాజి సంస కులు ను 

ద్గతి రిపుల నొడువ శ కోలు, మతియు కులు మంజుమధుర మానితసూ కుల్, 

శరధినాథుని దాయటం జూలుడు రతిజవగరిమచే గాంభీర్టుగర్నిమచేత _ 

వీలుసుకొంచల నై నం బెకలింస నే రురు బలముచే ధీరతబలముచేతే 

మిహి కాంశుధ గు నన మెప్పింప గలరు దోళ్ళ క్ చే ఘువతీప ళ్ళ క్రి క్ వేత 

హం నైన మోాజనే గురు భూరిలాఘవమహిమ చే ఫఘుసదీ ప్టేయహిమ చేత 

. రూపవంతుటు చటుల ప్రతొపనిధ్ధులు, వృతపాపాణనఖదంకత హేతు లుగు 

లఖబదివాన్సిఃన్ర స్తుకోవిదు "సమితయశోలు, మేఘగంభీరహోము లమోఫఘజబలులు 

. మజియున ప పృమేయసరాక క్ట “ములునుబహువిధ సంస్థా నవ్యంజనలత ణో వే వతులును 

మేఘబ్బం దాచలకూటక ల్పులును యుద్ధక ర్య పిశారదులును దుర్లకాంతారదీప 

సంభవ్రులును | శత్రసహా స్రాయుతేనియుతే ప్ర ప్రియుతార్భుదసంఖా జ్ఞతులును నై నె పుడమి 
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G, 

శే, 

న 

క, 

ధ్ర 
ను, 

శే, 

నె, 

జ్ 

వ్, 

గోవీనాథ రామాయణము 

యీనిన తెజింగున నిఖలజలధివలయిత మహీమండలం బెల్ల నిండి మెండుకొని 
(పచండపరా క్ర ఈనుంబునం గ్రాలుచు, 408 
ఫొందజు శక కః నందనునిం నగొందజు సంకొజమి త వుత్రు నిం 
గొందజు మోరుతాత త్యేజుని. గొందజు నీలునిలో నొంచ కకానలుం 
గొందజు శారముఖ్యులను గొల్చి హీ మా చలమందు గొండణుం 
గొండణు మేరుముఖ్య గిరికకాటముల న్వసియించి రెంతయున్. 409 
బుకుగోపుచ వానర శే?ణిశెల్ల, నాధుండై. నిర్జరకు లేంద్ర నందనుండు' 
వాలి తనతండ్రి గీర్వాణపాళింబోలె, మించి సేజగర్వనంకుం బాలించుచుండ. 
అంత నిక్క వ న ఆదూధ్యాపురంబునం దుం బూరోస్టు క క్ర ప్రకౌరంబున హయమే 
థింబు పరిసమా ప్రి నొందు చుండ చేవత లందు హావిర్భాగంబుం గని నిజ 
నివాసంబులకుం జనినయనంతరంబ యద్దశరథుండు సమా పదీయౌనియ 
ముండై సుహృదమూాత్య బాంథవబల ఐ+హనంబులలనాడి పత్నీగణస మేతంబు 
గ “మరంబుం బ్ర, వేశించి యజ్ఞ దర్శనార్థం బానీతు లై ననానాచేశాధి 
రాజుల నెల్ప యథా ర సత్కారంపలం బూజించిన వారు సంతుష్టు 3 వనీష్టు 
నకు నమస్కరించి తేమయట్ల వస్తా/దిదానంబుల చేత సంతుష్టు లయినబలం 
బులం గాడినిజ చేశంబులకుః జనిరి యనంతేరంబ యమ్మహీరనుణుండు శాంతా 
సహితుం మై నముళ్యళ్ళం గుని జహూువిధపూజటం దనివీ న నమ్మహార్షి పుంగవుండు 
సంతేస్థాంతరంగుం డె ట్రై యంగపతి మైనరోమపాదునివేత నాహూయమానుం 
స్ పత్నీ స మేతంబుగా నతనివెంటం జనియె ని _లెజంగున సర్వాడనంబుల 
యథా కాన త్కారంబులం బీతచేతస్కు అం చేన్ స్వ బేళం బులకుం బనిచి 
దశరభుండు పుత్ర్రోడయంబుః గాంశీంచుచు సుఖం బుండె నంత. 41 
పంతేంబున దశేరభభూ, కాంతుని కాౌంతావుణులకు గర్భంబులు సం 
తంతకుం గర మెదుగంగ నాావంతనడుము అంత బటువు లై తనరారెన్.. 
నాశగెంద్రయానలనడలు నుందము లయ బదపడిరుచిలోర్కి బవాళ మయ్యు 
గండ ేఫలు పాండు డిండీరరుచిం బొల్చెం గమ్మనిట్టూర్పులు గ గ్ర సాగ 
లలిముద్దు మోముల. గళలయింపులు చేజెం డెలెవోలుకనుడాలు “శే తంట యెనం 
ముద మార జాచుకేంబుల నల్పు రెట్టంచె వళులు నానాంటికి వన్న శెక్కెె 
రుచిర మేచకరుచిం బాల్బె రోనురాజు, సాదమంతంత కెలమి మందతవహిం చెం 
'ేవకౌనులమొలనూలు బగువుం జెందెం బలుచమేనులకొకవింత పసలుగలిా. 
పూర గ గ్భొణు లగుచు నాపువ్పగంధు, లకతివిశదకాంటి నలరారి రదన్బితముగ్యం 
గె లునపూే జేనిగిర్భంబు నలల దాల్చీ, పఅలువ్రాచీది సోంగన రమొటిపుం దెగడి, 

ంచ్చురు (శ్రీరామానతా రభుట్టము. ర్రూద్దుంా- 

నెల లంతేంతకు ప్గ్గఆ, సలసటలటుం వణుచు నిగ నబినవగతి నా 
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వాలంతుకలకు నానాటికి, నలవడ నీశ్లాడం బొద్దు లయ్యె న్మిగులన్ = 415 

. మేటిగం చై తృశుడ్గన వమోబుధ వారపునర్వనూడుక 

రా _టకలగ్ననుంద్ గురురాజులు నొక్కటం గూడి పర్వీ న 

యాట ముతో సగ గృహము లై దు సముచ్చగతిం జరింప నా 

ఫేటవిభుండు మింటినడుశ్రేన సముజ్ఞ ప్రలు డై వెలుంగలోన్. 416 

బ్రట్టికుభ సమయంబున, 417 

. మొలకశనవ్వులవాని వలరాజు నలరాజు నబపింపునవకంపు౭జెలువ్రువాని 

నరచందురునియందమిధవపొంద నను దొందు సస మోటుమినసీమి చెన్నొసలవాని 

నతేమ్మివిరియిమ్లు లవిసొమ్మ్సుగాంగొన్న గరువంపుం డెలిసో[౫ కనులవాని 

చెలమావిననకావిచెలువులోంగొని చాల మురువుం గాంచినముద్దుమోావి వాని 

. జారులతుణశుభవిలాసములవాని 

నచ్యు తాన్ధాంళ ముగువాన్ నరివిరాము 

సకలగుణధాను రాము గాసల్య గనియె 

గలువదొరం బూర్వదిక్సతి గన్నయట్లు. 413 
ap) 

. భునతేజ డై న .యానం,దనుచేం గాసల్య పుడమి దద్దయు నొ ప్పె౯ా 
అనిమివలోకవిభుం జై, యనువందెడున జ్రి చేత' నదితియుం బో లెన్ = 419 

దురు భరలేలక్షుణళ శత్రు త్రుఘ్బులు కై క కయిీసుమి త్రేలయం దుదయించుట. శరం 

. అలికుల వేణ్ గక గన నాదశమిోగురుతారయందు సొం 

పలరంగ మోసలగ్నమున నబ్బముఖుక” సుముఖులా జగత్సఖు 

న్లులగిరిధైర్యు సజ్జనమనోహరు.6 బద్య విశాల నేత్రుని౯ 
లలిత గుణాశ్యునికా సుజనలాభ రతు నృరతు న్ముదంబునన్. 420 

*. ఘనకర్కాటకలగ్నమందు ఫణినతు త్ర తేంబున న్ఫూరికో 

భనవిస్యూ లి రి సుమిత్ర గాంచె సుతులం బంచాంబకాకారుల 

న్మనునంశాశ్యుల దీర్గ బాహుల మహానందాత్తుల న్వ్వంశవ 

రనుల న్లత్మణుని౯ జగన్నుతక ళాథా రేయు శత్రఘ్మునిన్. 421 

. సేరకుమోరునిం గన్న పార్వతివిధమునల జంద్రుంగాంచిన పూర్వదికృతిసాబగున 
వారిహాయునివామనునింగన్నయదితికరణి, మె సెయగాసల్యగా_ కసుమి త్త మణుల, 

. పట్టు కౌసల్యా చేవియందు నారాయణా రాంశంబున రాముండును సుమి త్రయం 

దుం డచ్చతురాంశేంబున లక్షణుండును దదషాంశంబున శత్తుఘ్నుండును ౫ శీ న థ — లు J WY: 0 
యియందుః। దదష్టాంశంబున భగతుండును ననతీరించి దశరధుని కనురూ 

పులై గుణవంతు లై ద. నిదద్యుముల మ త్ర బోవ పదోపమాను లై యొప్పి రపుడు, 
. మొజసెను సురదుందుభు లటు, కుర్మ న 5 ంచారకబ్చకోమలసుమము 
లూ సెం గిన్నరగీతో, త్మ_రము లెనలా నిర్ణరవనితొనటనంబుల్, 424 



62 గోవీనాథ రామాయణము 

ప్ప సకలానుర శ్రేణి చటులాపదలు దీజె డివిజారిగుండెం దిగులు సేచిం 
గ పసంతతులు పటాపంచ ౮ పాటె వినులచిత్తులమన సమము జాజె 
లతితకాంబుధులంబుప్కుర ములు "జేటలంబే త దిజ్బుఖంబుల | వింతే తెలుపులూళె 
రవిశళ ధరమనుండలములం గాంతులు మాకో వసుభాచకి కోరా శీ వగపు ద్ జె 

"లే. మహిత తాప ససందోహమానసాంబు, జములు వికసించి తనరాఆె సకల లోక 
ములకు ళ్టణసుఖములు మొలక ల క్ర, న చ్యుతుండు రాముడై పుట్టినట్టి వేళ. 

వు అప్పు డప్పురవరంబు నటన _రకగాయకవావకజనసం కుం లరాజమార్షం కై యు 
త్పవనృత్యంబు నేయుచుండ నంత నద్దశరథుండు పుత్రు లుదయించుట వని 
పరమా నందభరితహృనయారవిందుం జె డై తక్పి)యాఖొక్టయులకు రత్నాంబర 
భాషణాదు లొసంగి ర్రాహ్మణులకు ధనం; ౦బును ఛేనువ్రులు నొసం” నంత బద 
నొకొండవడినంబున మహర్షి శృేష్యం అక గప నీమ్బండు. 426 

-ంయైయు వసిష్టమహర్షి రామాడు_స నామకశణంబు6 జేయు... శరం 

తె, క్రనుముగా నగ్గసుతునకు రాము జనల 
బరంగం గై కేయిసుతునకు భారతుం డనంి 
మణి సుమిత్రాత్మ్య జాన క లత్ముణుం డనంగ 

రమణ శత్రుఘ్ను ౭ డన చే న ర నిడియె. le 

నల్ కన ఇన చాలే 

వ. ఇట్లు నామకరణంబు జేసి బాశర్తాది కుభకర్శంబు లన్నియు నిర్వ _ర్రించి శ్రూహ్మ 
ణులకుం బుష్క-లంబుగా నన్నంబుం ఇ బెట్టించి యేష్టంబుగా మణిసువర్ష్మ వస్తా 
దికంబు లొసంగి యమందానందంబునర బొదలుచుండె నంత నాఠాజనంస 
నులు పూర్వాపత.శ శాంకునిపోలికి దినదిన ప్రవర్థమాను ల జననీజనకలకు 
ముదంబు రొట్టింప బాల్యంబు పీకి సః శలజగన్నొవానం బె నయాననంబు నొంది 
ఇాస్ర్రంబులయందుం బరిచయంబు గలిగి నీతులయం నభిరతుతై ధర శాను 
బులయందుం బరిజ్ఞాత లై కోదండ పాండిత్య ంబులం దారి కేజి జవాన్ 
హాంబులయందు జిత్మశ్రము తై పరిపంధివుర ౫ ర్యభదనవూ్య్యూహద్వంద్వయుడ్ల చి త్ర 
కొస్త్రాస్త నై ప పుణ్యంబులం బ్ర వీణతగలిగ చతుర్విధోపాయంబులం బ్రనిద్ధ లె 
గచ ౨. కౌదశవర్ష ౦బుల నుప పనీతు -లె 'వేదాధ్యయనంబు "సేన కళంపేరపిత 
కశాంకుపొంకంఘున నతనుత్వురహితకుసుముశరుపోలికి సకలజగన్తోహనా కార 
లీలావిహారచాతు ర్భంబుల నిఖలజనమనోవారు లగుచు వినోదించు చే చుండీరందు. 

క, జ్వేముం డగు రాముడు లో , కేహ్టుం డె దశరభునకు హితుం టై పురుషు 
శేముండై ఏిధికై వడి, శిష్టుం జై _చంద్రుభ ంగి౭ జెలువు వహీంచన్. 429 

కో స్టీం డై ఘనసుగుణో, దారుం జె డై క ర్తివితళాగుం దై గం 
ఫరుం డై ధీరుం జై శూరుం జై యొప్పె నతండు సుగుచిరభంగిన్, 430 

క, పి శు శూ, షణరతుం డ్రై, గ్రుతివిదుం డై చాప వేదశోధకుం జై సు 



ను, 

వ్ 

ah 

బాలకాండము, 88 

వృతుడై యతిరథుం డై బుధ, హితుం డై తనరారె నాతం డెంతయు. బ్రీతీన్- 

ఫఘనుండుక్ న్నిగ్గుండు లమ్మీవర్ణ్లనుం డమోఘవ్రేముం డాలక్ష్మణుం 
డనఘుం డన్నయు లోకరాముండు హిత వ్యాపారుం డారాముభ 

ద్రునకు౯ా దశ్నీణబాహువై ప్రియుడు నై. తోడై సదాభూరిశో 
ల ్రనందాయకుం డై రహిం దగ బహీకిప్రాణంబుచందంబునన్. 482 

- సౌంపార రామభద్రుడు, నింపు లత్ర్యణునే విడిచి యించుకయు న్ని 

చ పండు సరసాన్నము భుజ, యింపండు క్రీడారతిం జరియింపండు నెపుడున్. 

అశామవిభుండు చటులా, శాషరూథుం ' కసచు చేట కరిగెడుతణిం ద 
ద్భూరిశ రాసనధ రుం డై, వీరుడు లత్మ్మణుండు పోవు వెనుకొని డ్రీతిన్. 48 

. ఇంపు సాం పార లత ణుం డెబ్ద ప్రొద్దుం బూనిరాముని కతిహి తం జె జై నభంగిం 

బరంగతతు త్రుఘ్ను(డును జాల భరతుపకును, నీ బ్రీతిచెప్పుకులెడుహితుండై డై తన ర్చి. 

. చమజీయు 3 పళరథధారుణీమంద లేంద్రుం, డక్కు మారో త్రములచేత ననవరతము 

సేవ్యమానుంతై శె నిక్కి లిచెలగుచుండె, ననిమిషులచేతం బంకజూసనుండు వోలె. 

. కొట్టు దశరథుండు నందనుల చేత నుపాస్యవమూనుం డై జ యక్కు_మారు లారూఢ 

యావను బగుటం దలపోసీ తగినకన్యలం దెచ్చి సేవావాంబులు సేయుటకు 
నుపాధ్య్యాయబాంధవసహితంబుగా విచారించు చున్నసమయంబున* 481 

-ంధ్రుర్టు. విశ్వామిత్ర,మహర్షి దశరథమహారాజుకడ శతెంచుట. శురుం- 

అలవసిష్టునితోడం గలహించి యెవ్వాండు సదనుల బ్ర హ్లర్థిపదము వడసె 
సురలపై నలిగి భూవరునకై యొవ్వాండు ప్రతినాక మొనరిం చె వితతనుహిమ 

ఘనతసం ంబునకు విఘ్నము సేయ వచ్చిన రంభ నెవ్వండు దిక్సై రాయిగా 

బరంగ నెవ్వండు యాగపశువుగాం గొనిపోవుద్విజపుత్తుబ, తికింా విపులకరుణ 

| నట్టి తా పసకుల వర్యుం డమిత భేజుల డంబురుహగర్భసముండు మహోమహాుండు 

గాధినందను6 | కన్ముహీ కా ంతుః జాష నక్క_డంబుగ6 జనుదెంచనొక్క_నాం౭డు: 

. వచ్చి వాకిట నిలిచే డా వాడికుఐను, గాంచి మారాక యాన్ఫ పాగ ణికియ 'చెలుపు 

మనుడు రయమున నొక పణిహారుండరిగినరవరా గ ణో కాలువున్ననగరుసొచ్చి, 

. వలికం గాంచి శేబు ఖభుటియించి నృపాలమణి పరాకు నా 

యేలినసామి కాఠి“మునీం సు డుపొ త్తలసన్య్య వోతప 

శ్లీలుండు వచ్చి సంభ మువపనేః దలవాకిట నున్నవాండు తే 
జోలసితుండు నాను జలసూర్యకు లేంద్రుండు హృష్టచిత్తుం ' రై. 440 

. గురుసహితుం డై మే వాంద్రుండు, వరచతురాననున కెదురు వచ్చినభంగికా 

గురుసహితుం లే మహీంద్ర (దడ, కర నుద్భుతభ క్రి నెదుగుగాంజనుదెంెన్ 

అట్టు చను దెంచి ఏ ప్రజ్వలితాన్నమాడ్కి. 

గ్రాలు మునినొథు సం శ్రితే వ్రతునిం గాంచి 
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భ్ క్రిం దత్పదాబ్బములకుం బణతిం చేసి 
యర్థ్య వాద్య ప్రముఖపూజ లాచరించి, 142 

వ. వీినయంబున గృహాంబులోనికిం దోడా,.ని చని కాంచనాసనంబున నాసీనుం జేసి కొ న్రుద్భష్టవిధానంబున నర్చించిన నప్పరమత్రేపని తత్పూజన ంబుయబ్రరీ 
గృహించిపుర రాష్ట్రాకోశజన పన బొంధ వసుహృృజ్జనంబులయందుం గుకలంబడిగి, 

తే, అనఘ పగతులు నిర్ణితు లై రె మంత్రి, వరులు నళన రుల చరింతురె సమస్త నృపులు సన్నుతు లగుదురెనీకుంజేయం, గంటి చే వైవనూనుషకర్మచయము, 
న అని సలికి పదంపడి వసీష్టముని శ్రే ష్టునిం జూచి సగౌరవంబును స స్నేహూంబును 

సవినయంబునుం గా చేవుం బరి తక్కి ననువాక్థుల నందణి న యె తెఆంగుల సంభావించి వారిచేత నుపాస్యమానుంతై నిజ లేజబోజాలంబుల: దత్ప్సళాంతరం 
బౌ వెలుంగం జేయుచు సుఖాసీనుం డై యుండె నప్పు డద్దశరథుండు విశ్వా మిత్రు, నవలోకించి వినయరిబున ని ట్రనియె. 44 

ఆ. అమృతకలశ మబ్బిన ట్రనూదకమందు, నీరు సెందినట్లు నిర్ధనునకు 
నమితధనము దొరికి నటుగాజె మిరాక, జేండ్సు మాకు గాధినృపకు మార, 

ఆ, ధ ర్మ్మపత్నులందుం దనయులం బడనిన, నాంటికం కు మానినాథ చేడు యినుమడించె నాదువ్భాదయమందుం ద్రైమోద, లాభ మనఘ నీదురాకవలన, 
క. మునినాథ దె వికంబునం, జనుచెంచికి పెవు నాదుసదనంబునకుం 

బను లన్నియు సమకూడెను, పనివడి మోాక్ళ పరు. జాలం బాత్రుం నై లెన్.449 
"లే. సరంయమోశ్వర ఘోరసంనారజల ధి, మగ్నమా*దృశనరపాలమండలంబు 

నుడ్గరిం సం? సదుపాయమెందు గలచె, యువృదీయకృపాపోతముక టి ద 
మ. అనఘం జై సుపవిత్ర మై శుభకరం బై యొప్పుమోదర్శనం 

బున నాజన్న్యము సార్ష మయ్యె యశము న్చొల్పొంచె బల్నిష్టు( జే 
సినపుణ్యంబు ఫలించె నిత్యళుభము ల్పెకూడె నోగాధినం 
దన వెయ్యేటికి సాధుభాపతులలో ధన్యుంక నై మించితిన్. 150 

"లే. మొదల రాజర్షి వై చాలంబోగడువడన్కీ వీవపం దపమున బ్ర వారి పదముగాంచి 
మున్ను భువన ప్ర నీద్ధి గై కొన్ననీదు మహిమ లెజింగ నుకింపంగ చూకుం వశ మె, 

. గురుండవు డైనతమవు శుభ క్రుండవు బలదాయకుండవు కవు సంప త్క_నుంకవ్రు దైవతమన్రు సుఖ, కపండవు మా కెఫుడు నీవ కావె మిహాత్తా. 45) 
మునీం ద్రామిముబో?టి సరమనీద్దులకు నుమ్మహమగవలనీన కార్యం బొక్కి_ంతె న గలుగమి నిక్కు_వం నను నడుగ వలసి యడిగెవ నేవు దలంచి విజయంబు 
నేనిలిరి నా కెయ్యదిక_ర్హనవ్యం వానతిండుపా త్రభాతుంశ వగుటం జేసిభ వత్కాా మితీంబుం చీచ్చెద మహానుభావ్రం డై ననీవు మదహంబున కరుడదెంచుట నా 
యందుం గలవాత్సల్యాతిశయంబునం గదా యని శృవణసుఖంబుగాం బల్కీ న 

వ్ 
వ ట్రాః 

a 

ల 
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నప్పలుకుల కలరి నిజ కేజి ధరీకృతకతప త్ర మిత్రుం . కగువిశ్వామిత్ర్రు, తుండు వార్ష 
పులకిత గాత్రుం జై యజ రాజపు త్రున కట్లనియ. 458 

చ. మనుకులసంభనుండ వసమానవనిషుకృత" ఎ బేశసం 
జనితల సద్వి వేకుండవు సాధువిభేయిండ వన్న యోచిత 
న. విప్ దిం బల్కుట నీ కనునూపమే కడా 

మనుజవశేణ్య నీ వనినమాట కొసత్వకము గబ్లదెన్న(డున్ 454 
కొ, హితనుతి నస్య న్థానస, గతౌర్యం "'వెబుక్పఅతు గ్రక్కున దానిం 

జతురత నొనర్చి సత్య, ప్ర తశ్రవుండ వగుము నీవు 1 పార్థివముఖ్యా. 4ఫ్ధ్ 
వ. అని బహూకరించి వెండియు 456 

చ అనఘచరి త్ర యు నొకమహాధ్వరళర్త, మొనర్పం బూని ను 
ద్వోనమున వక్షం 7 గ కొని యథానిధి పశగేమము సేయు చుండంగా 
దనుజన నేణ్యు లిద్ద అతిదర్సితు లుగ్రులు కామమాపు జై 
వెనుకొని వచ్చి మెంతయును విఘ్న ౩ మొన రురు సారెనాశెకున్. గేస్? 

కవ నన్నీమాగ్లు సేయం, బూనిన వా రన్నిమొబ్టు పూని చలమున౯ 
నానావధవిఘ్నంబుల్క డానిం గొననాగనీరు దశరథ గవత తగిన 

ఉ. నెత్తురు వహ్నికుండముల నించుచుం బావన సయ్య వేదిె 
గుత్తుకబంటిమాంనమును ఘోరముగా దివినుండి నై చువుం 
ద త్తఅపాటుతో మునుల దద్దయు( గాటియ' పెట్టుచుం గడం 

జి త్రము గంద న తపము. జెల్టంగనీ రిక నేమి చె జేఫ్పుదున్. 4గ9 

చ. పెనుకీనుక్ న్ని శాటుల భవీంపం గకంగియు దీశ్నీతుంస నె 

మనమున నల్క_6 బూనిన సమం చితయాంగ గ పల౦ంబు వ్య మె మె 

నను ననియుం జరార్లి తవి శాల కేషంబున కర్ణి హోనీ గ 
ల్లు ననియు దాలి చేశ ముది గూరినకిన్య. సషంతు సారెకుక్, {60 

_ంధ్రుర్టు విశ్వామి(శ్రుండు యాగరతణార్థమై రామునిం దన కొసంనలోేనమటు, రుం 

జే, వారు సుందోపసుండకుమారు లమిత 
విక్కములు కానుశాపులు వీరకర, 

విదులు మాయావులు దశాస్యవీర భటులు 
గొ జననర సుబాహుమారీచు లనెడివారు. 46! 

చ, జనయుతుల న్నీ శాటుల వెసం దునును న నవదడగ గ నంననుకా 

భువనవునోహూరు న న్నబరిపు ప లము సుగుణా భిరామునికా 
రవికుల వారి సోముని నరాతీవీరాముని రాము నంతయు 
నృవరణ మోజు దోడ్కొని చనం జనుదెంచినవా(డ వేడుకన్. 46: 

క, భూమిశతిలక సుగుణోడ్డోముని ఘనకాకపవధరుని న్మ్నూరు౯ా 
9 
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భీనుసమానపరాక్రము, రాముని నాకొస(గు మిపు డకాతుల నొడువన్, 
కొ వ్రతం డెంశయు నావే బ్రాలితుండై యాత, యదివ్యపృథు కేజమునకా 

దిలీజుల వినాశ నమునం, దతులితగుణధుర్యశ కుం డై తనరారున్. 464 
కః వద్దా నీవలన నీతండు, దద్దయు ముజ్జగములందు ధన్యుం డనంగాం 

బెక్టయు విఖ్యాతి వడయు, నద్ది వ్యా నేకరూపయశము నొసలౌవన్, 465 

రురు కరుడు రామునివెంటం దన్నును దోడ్కొని పొమనుట, శుశాం 

కే, ర్రామునిముం౫ల నిలువంగ, నామనుజూశనులు చాల రనిలో వారికా 
రాముండు దక్కా ననుష్టిం, డీిముహీలో. దునువుం జూల. డినకులతిలకా. 488 

శే. అధిప బలపీర్యదర్పితు లగుటంజేని, ప్రాప్త తై కాల పాశనిబడ్డు లగుచు 
నున్నవా ల. యుద్గనుందు, భునబలుం డై నరామునిం గడున లేరు 

క. విములాత్రకో పు త్ర స్నేవాము విడువుము నీదుభావ ముంత యెజుంగుదుకొ 
సమరమున చప్టా ని నిక్కము రామశ రాభిహతులం గా నెజటుంగు మొగిన్. 

శే, ,రాసాభ ద్ర ణకు సత్టవిక్రముండు లోక 

హితుండును మహాత్ముం డ శని నుది చే నెటుంగుదు 

నీవసివ్యనుహాముని యేజుయు వముణి యు 

నితరళా పసు లౌటుయసదు రితనిముహీ ను. 469 

కే. ఇానతం బే నయశమును సర్వధర్శ్య, లాభము నఖండ డభూరికల్యాణలాభ 

మును వడయంగోరి :లేనియోభూత లేం ద్ర,చం ద్రరాముని నాకునొసంగుమిపుడు. 

చే, అధిప నావెంట బంపుట కజలమం తి స వకులును వళిష్టముఖమున్నరములుసమ్మా 

తించి యున్నారు నీవు సందియము విక్కి ,నాఫొసంగుము రాముని లోకనుతుని, 

న. మహాత్తా యే నొనర్పం బూనిన దశర్మాత్రయాగ కాలం బతీతంబు గాకుండ 
కీ నుం? బున భవ వక్కు_మారకుం చైనకామురి నావపిఅఖుండం బంప్ సత్య ప్పతిక్ర 
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నసుకుల సెదిర్షె పోరాడునట్టి భూరి కర్క_శం బై నభుజక_ క్ గాన మిపుడు. 
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ల | ాప్టీ " Si . a MPa man గల ఇ ళ్ ఈ వంతం జంతిలి ఫోం గ! శ వన్ మంతటా వాం సి చ్చి యి'మేడివీ ॥ No (4 wm - గనే తీ ॥ ays గో ఖో గ జ కాంతుం డనికొతింటునం సస నొంోొం లాల గోవీంచినాం 

న gs We ఇళ వా పంచా సం sr అబి ow లో వా co Ot పై రం మం వ క్ ప rar OURS శం గుం 2 ను ట్లనున్ . 492 

జననాధభా సుపవి శ, మన సునువంశిం ఎంగ జనించి స బో Mec wes 

ఓ అలో స న! " i we ogee, SANE ఇ నమాన్యుం ఉస సువృముం సవల సాల్, సర మేలు నం నా 
విను త్ర ట్లో (నా నుప దు 4 మ నం విఖాస్ట స బాటించి జే 
డనుమానింపకొ వంశెధిధ మడి సీయం మీ+సంగాం జె ల్లునే, 498 
ద్రినకులవరి ని తాం దొ నిష్ట స నంచు వచించి “వేయాలం భో 
యిన గడులోఖ బుద్ది దది నీక పనంగీన మూగ ఘా _సిముల్ 
పనిచెడి పోవు నంచు మును ల్కి 6 కాన సధిర ఇన్స్ తిం గ 
కొనక స్వధర + మూంది గ్రియుకుంజుగి రాముని బంపు మి త్తటీ న్. 494 
అధిప యస్ఫి'తాస్త్తు a స గతౌ స్తుం ౨ సు నేపికొలికగు పండై యెసంగు నట్టా రాము వీఖీంపంగా తేరు రాచరులు దారుణానలగు పామృుతమునుబో ఆ, 
ఈమునివంశ పెఖగు నహీ నమ హాళర్టిము లెన్నం జిత్రే ముల్ 
భూమినరా గ్గ ణక కుభూవ గ పూర్వ నుఖండచండని 
ఫామహీమంబు చే జసము సల్పి త దద్భుతిశక్రియోగవి 
ద్యాముహి మాధికుం డనంగ నద్భుతిశీలముం గన్నవాం డిలన్, 496 
ఘను డీసంయమి చేశే దిన శరశియో తాలి మారాండన 
హ్నీనిభుం డృ గృ తీపంబున౯' మును భవానీనాను మెప్పించి యా 
యనే బెక్కుని జాతీ నాయకిను టుద్యత్పీ?తిం జకొాన్నవా. 
డెనయే ౧యాయన 'కెవ్వ రన విపులాహీ స్వీగ్లలోకంబులన్. 491 
వెలయంగ నిమ్మని ప్ర భుండు విగ్న వావంతుండు ధర శీలుంశు౯ా 

iio 
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బలరిపుతులకవి కృ ముండు పావనమూ ర్తి తపంపరాయణుం 

డోల ఘుయశుండు నద్భుతవిహారుండు బుద్ధ కీధికుండు ముజ్జగం 
బుల6 గలదారుణా స్త్ర చయముకా సకలంబు నెబుంగు భూవరా. 498 

మహీంద్రా నీకుమారుం డై కి నరాముండు సువి గ్ర హవంతుండును సహాజవీర్యుం 
డును సహా దెష్టానళ క క్రియు కు శును డఫ పంబునకు బరమవప్రాప్టంబును నై్వై చె యుం 

డు నుణీయు నతండు దలావరాక న త్రిలోర్థననున్తా ప్రశ వ్ర సంబుల నెజుంగు 

నతనిప్రభావం 'బెవ్వ కెటుంగగు కశాదిదిగీళు ఆ లైన నతళేనికి సములు గా రది 
య బ్రుండనిమ్యు త "భి భృ ళాళ్వుండు ఏ నుకుధ్య లగుదతుకన్యల జయ సుప్రభ 

లనువారి నిక్పురం బరిణయం బె యక్కాంతలయందు రాకుస వభార్గంబు 
చృనుంబున న స్త స్త్వ వాప్తోబం _బరమభాస్వనుల నతిధార్షి కుల నానొవర్ష 

ర్రూపుల మహాప్క్యుల దీ వ్రిముంతుల జయనీలుర నప ప్రమేయ ప్ర ఖావుల నప్రలీ 

హత తేజులం గాముగూపుల దురాధక్టుల బలవంతుల వరం భుత్రులం బడ "సె 

శంకరుం కితనితపంబునకు మెచ్చి యయ్య స్తళస్తంబుల నన్నింటి నిమ్మునీం 

నున కొసం? డానంచేనీ యితేండు సర్వా స్త స్ స్రకుళలుం డా య స్తవిదు 

లలో ను శత్రముం కే త్రిలోక ప ప్రసిద్ధుం డై డె యుండుల జ రాచ రాత్త్మ్మే కంబు. లైన 

జగంబులం దిమునీంద్రు ౦ డెజుంగనియరం బొకిం తెన తేవి * నిక్కు_నంబు 

నముహోవీక్యుండును నుషో తేజుండును మహేను భావుందు నగునితండు రాతీస 

పినాశేంబునందుం దాను శే కుం | డయుసను భనన్నందనుండై నగామునక మేయ 

కల్యాణం భబొసంగం దలంచి కృపావిశే ఎష౦బున6 జనుదెంచినాండు కొవున 

నీవు సండియంబు వవలి పరవమూనందంబున రాము నిముని రాజున కాసంగు 

మని బోధించిన నగ్గురువచనంబు విని యన్నరశానాలుండు ప్రసన్నచిత్తుం డె 
రి 

యాన౦దించి మహోత్తుం డగువి శ్వామిత్రు,నకు రాము నొసంగద నని 

నిశ్చ యించి, 499 

అదురు దశరథుడు రామలక్షుణుల విశ్వామి క్రుని వెంట6 బంపుట. ఉఠత్తుం- 

ఉ. ఆమనుజూధిపుండు ముద మూగంగ సూతుని. జూచి రాజసు 

చ్ర్రాముని రాఘవాన్షయలలాముని నోమలనీలనీరద 

శ్యామునిం బూర్ల కాముని నమంచికచారుగుణే కధామునికొ 
అవన ద షం ఇ = అద ళ జ రాముని 'వేడ్క_ దోడుకొని ర మ్మిటు లత్మణసంయుతంబుగన్ 500 

చ. అనిన మహాప్రసాద మని యాతండు గ్రక్కున నేగి మానినా 

భునిమది కింపుగా నటకుం దోడొ గాని వచ్చాం బ్ర బ, తొపసాం ద్రున౯ 

జననుత: హాపనిక్టితవసంతజయంతరతిం క్ర వచం ద్రూన 

త్య నుపమభోగభాగ విజి తానిమి పే, ౦,ద్రుని రాముచం ద్రునిన్. 50! 

డ్. వచ్చినపు త్రం గాంచి జనవర్యుండు ఇవాల ముదంబు6 బొంది తా 



శాలఆకళాండ ము. qt 

గ్రుచ్చి కవ్రుంగిలించి వెసం గూంకోటి దువ నిజాంక'వీఠతి వై 
ముచ్చట నుంచి తచ్చిరము మూర్కొ_ని చెక్కిలి ముద్దు. గాంచి లో 
పాచ్చనకూర్ష్మి నివ్వటిల నిట్టని పల్కె, సుధామయో "క్తులన్. 50% 
నన్ను. గ న్నతండ్రి, నాముద్దులయ్య నా చిన్నియన్న నిన్ను జెన్ను మాలి 
గుళిక సుతుడు దోడునొని పోవ వచ్చినా డ డరుగు మితనివెంట ననుజుంగూడి. 

అని పలికి యద్దశ రథుండు కీ వ్రత చేతస్కుండై. ప్రాస్థానికం బగుస్య _స్తయనంబు 
బ్రయాగిఆచీ ప్రియనందనుం డై నరాముని 'వేశ్వామిత్రుని కొసం న, 50+ 
తల్లులకు మొక్కి. పతికి వందనము. చేసి 

వమూానివరున కు. బ్రణమిల్లి మంగళాభి 

మంల్రితంం డయి గాధేయమానివెంట 

వార్భ మిగస రొత్త నరుగు నయ్యవసరమున. ల్05 
మందార ౫ హృ పీ గురిసెను, బృందారకబ్బందదుందుభిస్వను లెనంకా 

మందానిఆంబు ఏవెను, గృందుగ వడి మొణసె శంఖుకావాళ రవముల్, 

నిరుపవముదివ్యమా క్రి కికమణ్ముకుళీకృ తకాకపకుం డై 
నురుచిరదివ్య హారచంశోఛితరమ్యువిశే:లవముం 2 జె 

వరములు గార్రుకం బనసినిషంగములుం గొని మౌానివెంట( చా 

నరిగ బినాకివెంట ముద వమూరంగ నేగుకుమూరు.డో యనన్. 507 
రాము నెడంబాయ కప్పుడు, భీమశరాసనశరాసప్పృథుతూణము లు 
ధ్రామగతిం దాల్సి వెంట నె, సౌమి త్రికుతూహలం "బెసంగం జనియన్ 58 

. రాణింప న్రఘువర్యు లీ క్రి యం దనుత్రాణుబ్ గృపాణుల్ ధను 
ర్భాణుల్ శౌర్వధురీణు లమ్బుతులు భాస్వద్భ్బ ద్ధగో ధాంగుళి 

త్రాణుల్ ఆతాపసరాజువెంటం జని రందం బీ లీలారతి౯ 
వాణీనాథునివెంట నళ్వులు విభాస్వల్లిలం బోవుకా గతిన్. 509 
9 'క్లెఐంగున న_గ్లరణికులగ్రానముణులు నిజ లేజోజాణంబుల దశదిశల వెలుంగం 

జేయుచు ద్రశీర్ష౦బు లగుపన్నగంబులకరణి నలరుచు విశ్వామిత్రుని వెనుకొని 
యడ సడ ఈ చజనవుం గఆిపుచు వవందాంచితగమనంబునం హశేవ్రనప్పు డమ్మునీం 

ద్ర్రుండు ఆబవునోరథుం డ్ యక్కు_మారులతో లీలావినోదంబులం "దగిలి 

దయార్ట9స్నేవాభూయిష్టం ఖై చెనచి త్రంబునందు హర్ష ౦బు పల్జవింఫం జనిచని 

సారళా జనమా తే ంబువవ్వుప్టలం గలసరయూన దిదశీ ణతీరంబుం జేరంబోయి 

రామూ యిని మఘరంబుగా. జేరొ_ని యి ట్లనియె. 510 

రుదు. విశ్వామ్మిత్ర, మహర్షి రామునకు బలాతిబల లనెడు మం్నశ్రుంబుల నుపదేశించుట. తుం 

అనఘ వువహోనుభావ సుకృ తాత్యులచి శ్ర త్రముభంగి రన్యు మై 

తనరుచు నున్న దీతటిని దప్పుక నీవిపు డీజలంబు u 
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క్కు_న దగ సంస్పృృళించి బలుకోరికతోం జను దెమ్లు సజ్జనా వనగుణధుర్వ నీ కిట క్రునంబుగ విద్యలు రెం డొసంగెదన్, 511 * చతురత నెడ్దాని జవీయింప గుజయును జరయు నౌంకలి దప్పి పొరయ కుండు నెద్దానిం బేర్కొ_న్న నెట్టియవస్థలందై న డ్రై త్యులబాధ లన్ని దొలంగు నెద్దానిం దలచిన నీ శేశుజగములం దసమాన తేజు డై యలరు చుండు భొ_క్రిత్రో నెద్దానిం బఠియింప రణములం దనుపనుజయ శాలి మై తనరు తే. నవని నెద్దానిం గొనియాడ న మితేస_త్త మాయు రారోగ్య్లములును స ర్వార్థసిద్ధి ల 
సత్ 

గలుగు నట్టిబలయు నతిజలయు న నెడ్కువిద్య లత్యంతక్షృ పని తు వేడ్క ంగొనుము. వ. మజీయు నమ్మహోవిద్యలు లోర్టుక్ర ర్త యగుపర మేన్ట్ వలన సృజింపంబజినయవి యేను దప ప, భావంబునం బడొనసీతి నమ్మం తృంబులు వీర్య తేజ పమన్వ్రితంబు న్ సర్వజ్ఞున ప్రడిపనంబులె యుండు వాని నభ్యాసింప నీవ యక్ష ౦కవుతత్ప9ఛానం బునం జేన్సి గ భాగ్యదావీ ణ్యజ్ఞానబుద్దినిశ్చ య్యా త్రర ప్రతివ క్షవంబులందు 
లో. 

నీకు సమానుండు అేక యుండు డానం చేని యతులు బె నయశోలాభంబు 

em 

ఇవీ గొ జస కో అత్య ల 
అ 

ర 

దు సమో హొతేమనన్కు_ం=వై ప్రతీగ హీంపుమని పలికిన నారఘూ _త్తముండు చవ్యాష్టవదనుం జై జలంబు లుపస్పృృళించి శుచి మొ వినయపూర్ష్యుకంబుగా 
శా ఇ 

లా 
ఒన్ 

నుపసర్పించిన నవ్వి శ్వామి త్రుంకు గరుకావిభేయుం డై యమ్మహోవిద్య నుపబే శించిన నది బాలసూర్య నుంకలంబువలన నిర్ణమించినపరమద్యూతి స్ఫురత్ప ద్యంబుం ట్ర, వేశించినపగిది నక్మువహార్షి వదనంబువలన నీర్లమించి రామున్ ముఖుంబు మ వేళించె నంత నారాముంప్త విద్యాసముదితుం జె శరత్కా రండు నందలి (can శ్ 
సవాస్తరక్తి యగుదివాకరుంకునుం బోల నభిశాముం గ్ తొడోవసం సవా లకాదిగురు కార్యంబు అన్నియు నిర్వ కించి, 

న్[3 అనఘపవిక్రుం డారఘుకులా గ్రణ్ రాముండు పర్థశయ్య వై మునిపతి చే నమేయగతిం బుణ్య కథా శ్ర వణంబుం జేయుచు న్ఫేనముగ నన్నదీతటమువ౯ా సుఖలీల వసింకా నాటి శె యనుజునితోేజ్రం గూడి నీలి రానిలముం బయి వీ౭చా చుంజయగాన్, స్! వాలు నాం డరుణోడయమున, గురునుతి నౌశికుండు మేలుకొని మృూదుతృణసం స్తరమందుం బవ్వేలించిన, తరణిక్షుతో తేమునిం జూచి తగ ని టనిరన్". 
— 

ఆమి 
ళం 

క. కౌసల్యాసుత రాఘవ, ఛాసురముగం బూర్వసంధ్య పరంగెకు ని-కను లాసమున నిద్ర లెమ్ము స్సు ధీసన్నుత యాహ్న్ంబుం దీశ్పుము ద్రీతిన్ es చం అని మునిరాజు వల్మ_ వని యార్. వీరులు మేలుకాంచి చ య్యన సరయూనది ప్ర వీనులాంబువ్రుల న్వోడిం జలు లాడి ఇ న he) 

UK 

న్]1న్ 



వ 

వ 

బాలకాండము, 73 

మనమున భక్తి మోణిం బరమం బగుమం త్ర మొగిం జపించి య 
మునికి నమస్కరించి కడు మోదమునం గ్భత కార్య సిద్ధు లై 3 ర్ [7 

. తపనియనువుతి వడసి తత్సహీతు లగుచు, నచటు వాని రయంబున నవలనగిగి 
మహీ తసరయూనదీసంగనుంబునందు, భువన పానని మైెనజావ్నావిని గాంచి. 

. అనుపమవృ కశోభితత వంతికకానన నీమయం దు మిం 
చిననియనుంబునం దపము. జేసెడువారి నమేయదీ వ్రీచేః 
దనరెడువారి మూనుల నుదారతం గాంచి మునీంద్రుతో డ మె 
లన వినయంబుతో. బలికె రాఘన రాము: శమోఘభాముం ౩ శే, 519 

. ఈపుణ్యా శ్రమ మెవ్వరి, 'దేపుణ్య చరిత్రుం డిప్ప డిచ్చట నుండు౯ 
గోపాలవసముం బోలెడు, దాప సకులవర్య చూకు దయం డెల్పం గడే. 520 

. నా విని కౌళికుం డిట్లను, భూవరనందనునితోడం బొలుపుగ విను మో 

స 

పావనతపోవనో త్తమ, మేవిధమునం గలి” దాని నెజీంగంతుం దగన్, 521 
తొల్లి భగవంతుం డగుశ శాంక శేఖరుం డుద్వాహానంతరంబునం వార్వతీసహి 
తంబుగా సమాహీతమనస్కు_ం౦డై యిచ్చట నఖండ చండనిషఘ్టైాసౌస్టనం బే బర్ఫడం 
దపంబు' చేయుచుండ నప్పుడు సుర 'ప్రాశ్థితుండై కందర్పుండు చర్పం 'బేర్పడ 
నహాంకరించి దర్చించిన న ద్దేవబేవుండు కినుక పొడమినచి త్రేంబునో మూండవ 
కన్నువిచ్చి చిచ్చురలం జూచి హుంకరించినం దదీయ చేత్రానబజూ్టలాజాలదం 
దవహ్యామానశరీరుం డై యక్కాముండు నాటంగోలె యనంగుం డనం బరా 
నిచ్చట మదనుం డంగవిమోచనంబు. జేసెం గావున నీవివయం బంగ వివ 
యం బన విశ్రులి వహించె నీయా శ్రమం వాదికొలంబున శంకరస్థానం బనం 

బర గు నిప్పు డయ్యాది టేవునిశిష్యులు పరవముబువ్వుులు థర పు లిచ్చట 

నున్నవొ రిచ్చట వనసీంచువారికి. వాపంబు లే డని లిన నివచచేంబు గలడు 
కావున, ౯52 

నరవగకుమార యూ రెండునదులనడు వ, బొల్సు పావన మైనతపోననమున 
చేంకకి రా త్రీిముదం౦బుననిలిచి యెల్లి మిహీరుం డుదయించునంనకు మేలుకాంచి. 

స్నాన మొనరించి జపవీయించి సముచితముగ 

వహ్నీ కార్యంబు సలిపి యవ్వల సృవంతి 
దాటి తపసో, శృమము లందంద చూచి 

కొనుచు మాయా శృమమునకుం జనుడ నునఘు, 4 

అని పలికి యవ్విశ్వామి త్ర తుండు తేననుమతేంబున నునోజ్ఞం వైన గం గాసరయూ 

మధ్యప్ర దేశంబున నివసీంచి యుండ నప్పుడు. రెస్ 

cn 

ఉ. అచ్చట: దాపస ప్రవరు లద్భుతేశీలుని గాధిన ందను౯ 
వచ్చినవానింగా నెజింగి వన్యపలంబులు సం హించి ఛా 

10 



74 

రగ 

గోవీనాథ రామాయణము 

రచ్చుపడంగ సమ్మదరసాతినవీకృతమానసాబ్దు "లె 
= న జ & జ్ J గ్ చెచ్చెర వచ్చి యు క్రనిధిచే నిడి రాసన మర్థ ఫ్ పొద్య్టముల్, ద్ిగ్ర 

. అంచితంబుగ నిట్లు పూజించి భ క్తి ఫలము లర్పించి పదపడి భానువంశ 
శేఖకులకు యథావిధి జేసి రపుడు, తాపసో త్రము లతిధిసత్కారములను. 521 

: 5 ట్లుచిత సత్యా రంబుల: గావించి, 53 

నురల వారు సేయు మహికసతా,_రంబు, లందికొని సమాహి తాత్తు లగచు 
సముచితముగ మునులు సంధ్య నువానసీంచి, పుణ్యక థల. గొంత ప్రాద్దుం బుచ్చి. 

వ్రీయమున వారల దోడ్కొని, రయమున నుటజముల కేగ రమణీయకథా 
ధ్యయనము. జేయుచు నాపుుణ్యయుతులు నాం డచట నుండి రతిసుఖలీలన్, 
మునిపతి వి శ్వామిత్రుండు, ఘనకృప నెట్ంగించు. బుణ్యకథలు వీనుచు నా 
జననాథతనయు లానిశ, ననుషమపుణ్యనిశం జేసి రద్భుతభంగిన్. ర్ 1 
ఇ బ్లారఘుపుంగవులు శీతవాతనీతనన్యపరిమశాఘా9ణంబు. జేయుచు నుచిత 
కథావినోదంబుల నార్మాత్రిం గకవీ మజునాండు ప్రభాత కాలంబున లేచి యా 
హ్నికి క్రియలు నిర్వర్తించి విశ్వామిత్ర సహితు తై యచ్చటిమునులు గజివీన 
తెజంగున యోడ నెక్కి వారలు సం ప్రీతితో నొసంగు బహావిభా శీర్వాదం 
బులం గైకొని యమ్షహోత్తుల నానావిధపూజనంబులం బరితుష్టులం జేసి య 
నుజ్ఞ ంగొని యన్మూహోనదీముభ్యంబునం బోవుచు. శ్రావృట్కా.లధా రాధరగర్హా 
సముజ్జృంభితం బె నయొక్కనిర్థ్హంబు వినవచ్చిన నాలించి రాముండు విశ్వా 
మిత్రు నవలోకించి మహోత్తా యొక్క గంభీరశబ్దంబు దుములం బె వినంబడియె 
నిది యేమికారణంబున నుత్పన్నం బయ్యె నెటింగింపవే యనియడిగినసకలగు 
ణాభిరాముం డగురామునకు జగత్చవి త్ర చరిత్రుం డగువిశ్వామిత్రు,౦ డిట్లనియె, 

. నునువంశాంబుధిపఫూర్ల సోమ రఘురామా రాజసుత్రాను పొ 
వన కైలాసనగంబున నును జగద్వంద్యుండు లో శేశ్వరుం ద ట్ 

డనఘం బె నమనంబుచే నొకసరం బారూడ్రి నిర్మించె నొ 
య్య్టనం గీ_రింతుకు జాని మానససరం బంచుకా సుర్మగ్రా మణుల్ ర్ికి 

. ఆసరసీయందు సముదిత, మొ సరయు వనం నొకవముహోనది పుణ్య 
శ్రీసంతతులకు నెలవై, భాసురముగ నలరు భువనపావని యగుచున్. 581 

"తే. పరంగ నన్నది సాశేతపురముం దిరిగి, వచ్చి జాహ్నపీనదిలో న వార్యభంగిం 

ర్, 

గల సె నచ్చటం బొడమినఘనతరఠగ, ఘట్టనోద్య్భూతీరవ మిది కంకు వళ్స.€85 
వసుభేశతనయ నీ వృద్రసకుం బ్రణమిల్లు మనిన ధీరుడు రాముం 
డసమాన తేజు. డాదెస, కనదృశగతి వినతింజేసె ననుజయుతేముగాన్. 58% 
ఇట్లు కృత ప్రణాముండై యమ్మహోనది ను తరించి యవ్యీలం బోనుచు రవికిరణం 

ఇదు "Ye స్ట్ అ ఇ జ స బులకుం జొరవ మూక సాం దృతీరువిటపసలాశ పటలపరిచ్చన్నం జె నయొక్క 

అకు 



శు ల కొ౦ దడ ము, 7న 

వనంబు విలోకించి విశ్వామిత్రునిం జూచి మహాత్తా యిమ్మహాగహనంబు మత్త, 
వేదండశుండాదండకాండా భిహతనుహో కహను౦డ లం న సింహ వ్యాష్రనరా 

హై రవనిర్ధామళప? ఆం బే మృ7 గండ ద్రన ఖవివలిత్తన ను శ్రమాతంగకుంభప పతిత 

నూతనముహైఫ లపి రాజితేవనాంతేం a దారుణారావనా నాపతత్రి3 ం౦రఠకుహూ 

కారంబె ర్వుల్లి కాగణనాదికేంా గంఫీం స్వన శాప దసంపూర్ణం - బె దవాశ్వక 
రకోకుభ బి బిల్వతిందుక్ష క్షపాటలబదరీసంకీర్షం క! దుపష్పు? వేశం “యున్న యది దిని 

తెజం గెణింగింపవే యని యభ్యర్థించిన సమ్మునిమండలాఖండలుండు రఘు 

నంశపద్మి నీమార్తాండున కి ట్లనియె, గరి? 

వా, కాలాంఫోధరతుల్యమూ క్ర రి  నరిసంకాళుండు వృత్రుండు నా 

ర్వాలంకారుఃడు దొల్లి ఘోరతప ముద్యుత్పీ?తి. గావింపంగా 
నాలోకించి బలాంతకుం డలుకతో నాభలవజ్రాహతి౯ 

వేలోపాంతనితాంతకాననమున న్వే' ద్రుం చెం దన్మూర్థమున్ . ఫ్లే3 

ఉ. త్రుంచినయంతలో హరికి: దోడనె గ్రమ్మన బ్రహ్మహత్య ప్రా 

"ప్టంచినం జూచి తాపసులు దేవతలు వగ గూర నాత్మ. సం 

పించి యఘాపనోవనవిధిం దగుభంగిం బ్రబుద్దు లై విచా 
రించి బలారి నీడకు నిలింపులు దోడ్కొని వచ్చి సమ్మతిన్. 589 

"కే. కలశతటినీజలంబు లంగమున. జలికి, బాధకం చె ననిర్భరనాథగా త్ర 

కోలితమలముం గరూళంబు నలఘుభంగి, నిచట విడిపించి వ్రీతులై "రెల్ల వారు. 

ఆ, అటుల నిర్శ్యలాత్తుడై నిష్కరూళుం డై, పాక శతాసనుండు భవ్వుం డగుచు 

మునులు 'ేవతలును మోదింప భాసిళ్లె, హీనుము విరియ వెలుంగునినునికరణి. 

వ. ఇట్లు కృృతార్భం డై డె మ హేంద్రుండు “మదీ యాంగనులకయాశంబుల ధరించిన 

వాట నీజనపదంబులు ములదకెహాశసామంబులం బ్రసిద్ధికి నెక్కుం గాక యని 

యి ద్లేశంబునకు వరం బొసంగిన. 512 

చ, అనిబిషు లప్విధంబు వని హర్ష ము మోజంగ నాబలాంతకుం 

బనిగొని సాధువాకన్థముల( బ్రస్తుతిః ( జేసీ సురాధినాథ నీ 

వనిన తెజుంగునకా శుభము లె _ ధనధానష్టసమృద్ధి నిమ్మహో 

జన పదముల్ సము  స్తగుణసంపడలం జెలువారు నిత్యమున్. ర్18 

రురు విశ్వామి తుండు రామునికి దాటకొన నృత్తాంతేంబు 6 దెల్చ్ దానిం జంప నియోగించుట ధ్రుర్రుం 

న, అని పలికీ బృందారక బృందంబు పురందరసహి తం బై దివంబునకుం జనియె 

నంత నొంతకాలంబునకు సుందుం డనువానిభార్య తాటక యనునొక్కు 

యవీ కావుళూపీణి యె వేయుమదపుశునుంగులకుం గలబలంబు గలిగి తన 

పుత్రుండగు మారీచాం డనురాతుసుని శ శృతుల్యపరాక్రముని మహో 

బాహుని గరిసం-కాశ బేవానని విపులాంసుని ముపోశీర్థనిం గూడి మలదకరూళ 



గ్ర గోవీ నాథ రామాయణము 

సంజ్ఞ లం గల యూజనపదంబుల రెంటి నాక్రృమించి నిత్యంబు వినాశంబు నొం 

దించుచు. డపోధనుల హింసీంచుచు దుష్ట చారిణి యై సార్ల యోజనమా క్ర ంబు 
దవ్వుల కాంతారమార్లంబు నిరోధించి యున్న దీయశీ చేత విజనీకృతం జైన 
యీగహనంబు విడిచి చేకోపప్లవంబుకోంకు మున్ను నివసించి యున్నజనం 
బప్పటికిని మరలం బ్ర, వేళింప కున్నది గావున. స్రత్మశ 

నీ, మనుజేంద్రనందన మున్న యోాగం౦ంబున నాత్తీయ భుజబలం బాళ్తయించి 
యాదుష్ట్రచారిణి నీయజచ్నీ వధియించి నేండె యా చబేశంబు నీర్భయంబుం 
గాల జేయు మిన్ముహాకాంతారమును జొర వెజతు రింద్రాదిదిగ్వరుబు దీని 
వలనిభయంబున వాండ్ దీపింపంగ విని నో ర్చెడునట్టి ధీరు నెందుం 

తే, గాన మంబకహాతి దీనింగడవీ పుచ్చి,పుడమి నత్యంతవిఖ్యాకి వడయు మయ్య 
తెలియ. జెప్పితి నీకు నీచేశ విధము, రమ్యాగుణసాం ద్ర రా జేంద్రరామచం ద్ర, 

క, అని యప్రమేయుం డగున, మ్మునిపతి వల్క విని రాజపుత్రుఃడు రాముం 
డనియెం గృమ్మణ హానికి, భఘునవిస్తయ మాత్తలోస గశలుకొనంగన్. 546 

"తే. అనఘ యతులు ధాశ్రిలో నల్పసత్తు ఏ 
అనంగ విని యుందు నుబల కో ట్లనుపమాన 
మదకరిసహ స్రసత్వ మేమాడ్మి_ గలిగెం 
గరుణ దళుకొ త్తం చెల్పుము గాధితనయ. ర్17 

వ, అని యడిగిన విదితాత్తుం డగురాముని వచనంబు విని విశ్వామిత్రుం డిడి 
యొక్క_నరప్రభావంబునం గలిగిన సత్తప్టం బ_త్తెజం గెజింగించెన విను మని 
యి ట్లనియె, ర్.18 

చ. అలఘుయశుండు ధార్మికుడు యతవరుండు సుశేతునామకుం 
డలను నొకం కతండు తనయార్థముగా నతిఫూేరనిష్టతో 
జలజభవుం గుణతీంచి మును సంయమి యె బహువర్శ ముల్ దవముం 
బలవడ సాం దృదుర్ల్నహ నాంతరసీవముం దపంబు. జేయం న్. 519 

ఆ. మెచ్చి పయోాజసంభవు డ మెయకృ పాకలితాంతరంగుం డై 
వచ్చి కుమారు నీక వెస నానికిం బుత్రిక నిచ్చి సమ్మదం 
బచ్చుపడంగ దానికి సహా సృ్రవడావళస త్త మచ్చి ఆతా 
మెచ్చుగం దాట కాఖ్య నిడి మెల్టన వేలా సుపర్వయు క్యం డ్. 550 

వ, అంత సుకేతుండు సాపయావన శాలి యగుతేనపు త్రీకను జాటకను యు ర్త 
పుత్రుం డగుసుందునకు. బతి గా నొసంగినంతంగొండొక కాఎంబున కునయ్య థీ, 
మారీచుం డన: నాని నొకకొడుకుం బడసి సుందుంకు నివాతుం ఢై నయనం 
తరంబ పుత్ర సహాత యె వనంబునం జరించుచు నొక్క_నా౭డు జాతసంరంభ 
మొ గక్టించుచు భితార్ధం బగ_స్త్యమునీంద్రు నివై. గవిసిన నమ్మహానుఖావండు. 



బాలకాండము, rh 

మె, కొడక స్నెజ్ఞగం చేసి రాశసుండవుం గన్ముంచు మారీచునిం 
గడునల్మ ౯ శేపియించి తోడనె జగత్క ళ్యాణుం చత్తాటకం 
గడిమి౯ దారుణన క్త వె వికట రాత్స న్యాక కృతిం దె చాల్చి కా 
అడవి౯ నరుల దంచు నుండు మని కోపాటోపు. డై తిట్టినన్. గ్ర్ర్ళ్తి 

క, ఆపాపయత్న్ యూగతి, శాప పకృ తాచుర్భ యగుచు జల వముషరలంద 
తాపసనర చరితం బగు, నీపావనవనమునళా క రహిం౦ జరియించున్ ర్ర్రి 

క్ర కీ. తివరసుత నీ వదు, రతిని దురాధర్ష్మ దుష్ట రాశుసిని మహో 
ద్దతేస త్తవ్రను గోళ్రూ బ్రాహ్మణ, హి తార్ధము వధింపు మయ్య యినకులతిలకా 

తే, అనఘ శాపసంస్ప్యృష్ట యొనట్ట అ దీని, జంప ముల్లోకములయందుం జాలీనట్టి 
ఘను(డు పురుషుండొ క్ష రండ నంగానబవాండు లోకసన్ను త నీవొక్క_గుండన్రవ క్ల, 

మొ, వనితేం జంపుట నీతి గా ననుచు భావంబందు గా జేంద్ర నీ 
వనుమూానించెన వేము ధా త్రీజనరహౌదతు కౌ జేనిక్ 
న్బనిగా దాష్ట్ట్య్రము నబ్లుచోన బురుము నె నం గాంత నె నం దగకా 
ఘనవర్షా శ్రమరతణార్థము వడీ౯ ఖండింప ధర్మ 0 బగున్. గ్స్6 

చ, నె దురొత్తులం దునీమి ఏరత నాధ్ధుల. బ్రోచు చుంతయు 
దనసమానసుందర సనాతనధర్ష్మ ము రాబమాలికి 
వ ర్తి గల్లు వృజినంబు భుటిల్ల డు కాన్రునం బటు 
ప్రదరవాతి౯ా జగంబు లలరకా వడిం దుంపుము దీని నుద్దలిన్. ర్ర్7 

చ, మును పృథివి౯ వడిం జెటుపంబూనిన దాని వికోచనాఖ్యనం 
దని నలమందరం దునువముండా వముఘవుండు జగం బపాకనూ 
దనముగం చేయం బూనినయధర్యవివారిణి గావ్యమాత ప 
ద నయమచే రహిం చెగచె దాశరథీ విన మే తదర్ధముల్. ర్ర్రి 
నుటీయు ధర్శపరిపొలనతత్పరు లగుమహోత్తులు మహీ పతులు పెక్కం డ్రధర్త్య 
నిరతు లగుయువతులం బెక్కండ్ర వధించి గ్ కావున నీవును సంశయంబు వదలీ 
దుష్ట్రచారిణి యగుదీనిం జంపి తోకంబులకు, బరమకల్యాణంబు సంపాదించి 
క్ గ్ర వడయు మని పలికిన న క్రీబం బగుమునివచనంబు విని దృఢవృతుం డగు 
రాఘన్రుండు ప్రాంజలి యె వెండియు ని ట్లనియె, ర్ర్9 

ఆ. తాప సరాజుమోట జనదాంటక చేయుము రాను యం చయో 
ధా్య్యాపురమందు సద్దురుస భాంతరనుందో మహోత్తుం డై నభా 
త్రీపతివేత నేను నుపదిమ్షుండ నై తిని నచ్చు వేళ * భా 
పాపతితుల్య యప్పలుకు సత్యము మిీజుంగ రాదు నా కిశన్, 560 

ఉ. కావ్రన మద్దురుం డనినక్రై వడి నీదగు శాననంబునం 
గావర మెత్తి లోకముల గాజీయ పెట్టుచు నున్న తాటకా 

వ 
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వే వధియించి గోవులకు విష్టసస క్కి విప్రకోటికి౯ 
ధీవర మేలుం జేని జగతికా నుహనీయయళంబుం గాంచెదన్, 561 

చుర రై రాముడు అతెట్రకను సంహరించుట చుశుం 

వ. అని పలికి యరింనముం డగురాముండు మవానీయశశాసనంబు వీలం చేల 
నందుకొని ముష్టి నలనరించి తీవ్రంబుగా గుణ ప్రణాదంబుః జేసిన, ర్ఢని 

శా.ఘేరం బై నతదీయనాదము కులకోణీ ధ్ర భాన్వద్షుహో 
ద్వారో ద్యత్పతిశబ్బము౯ దళితదిగంతా వళాఘోవము౯ 
దోరం బై కుహరంబునిండం బరవం దోడ్లో నభోభూదిశా 
పారావారవీహారజంతువులు వీభ్రాం తాత్తు లై రందణున్ . 568 

క, ఆరావము ఏనులకుం గ,కోరం బై యురమునకు బటు(హ్రాదిని యె 
కారింప మదవిఘూర్షిత, ఘోరానన యగుచు యశవ్నీ శోధవివశ యై. 564 

వమ, ఎలమిం బాడయుగావాతి౯ా శీ తితలం బెట్టట్టు నజ్షైడంగాధ 
బ్రళ యాబ్దంబువిధంబునకా భయదళుంభదూరిగ గాధ్వనుల్ 
సెలంగ౯ా మార్వినినావ మెందు. బొడ మెలా శీశ్రుంబ యచ్చో టికి౯ా 
గుల కె లాక్ళతి నేగుజెంచెం గన్దుల౯ ఫఘోరాగ్నికీఖల్ వడన్ , [్6ర్ 

ఈ. భూరిని శాతఖష్షములపోలిక నొప్పువుహోే గ్ర దంష్ట?లుక౯ 
దారుణభంగి నూతులవిధ్గంబునం గ్రా లెడున్భ త్రనేత్రముల్ 
ఫఘూోరనినావముల్ సెలంగ6 గోవమునకా దన కి వచ్చుదు 

QQ. శ్వారిణి యవ్నీం జూచి రయిచందుండు లక్షణునోడ ని టుర్. 566 టి టి సో 
క, కనుంగొం కె లక్షణా యూ, దనుజని ఘోరమగుమేనుం దప్పుక దీనికా 

ఘనఫీషణవ క్త ను గనుంగొనినంత నె యల(తివారిగుండె లవియవే. న్67 
ను, గణితం "జంపుట పాడిగాదు జగముల్ గై వారముల్ సేయ భీ 

కరఖడ్డంబున దీనిముక్కు_ సెవ్టల౯ా ఖండించి తోడోడ దు 
ర్చఠస త్తషంబును చేజముక' గతియు కౌర్యంబుకా హరింతు౯ దివా 
కరవంకో త్తమ చూడు మిప్పుడు సమ ౫౦ శ్రా నమద్వీర్యమున్. ర్ం5 ఎమ్ 

లీ ర 

వ. అని రాముండు వల్కు_ చుండ నప్పుడు నికౌటి యగుతాటక గొ భమూార్భిత 
మై యాటోపంబున 'భుజంబుతె త్రి గర్లించుచు నారఘుపుంగన్రేని డాయ వచ్చె 

= a వ్ వః రా స్ట క 
న త్తొాజంగు విలోకించి బ్ర వ్లారిపుంగవుండగువిఇ ఎమిత్రుండు దానిసహుంకారం 
బున నదల్చి రాఘవులకు స నియగు. గాక విజయం౦బుగచల్లుంగాక యని పల్కె 4 క వ ఆ . || నంత నయస్టత్ను యవ ణబలం౦బున సాం ద్రరజోవృష్టి, ఘోరంబుగా నారాఖు 
వులం బొదివి యొక్కొ_ముహూ. ర్రంబు నిరంతరరజోమేఘుంబున బెగడుపణ చి 
పదంపణీ మాయ బన్ని నీరంధ్ర బు నాళిలావర్శ ౦బుం గురినినం గోపిం-చి, 569 

క, రాముడు శ రవర్ష ౦బున, ఇమశిలావృష్టి మాన్ని పృథుకాండముల€౯ 
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యామవతీచరిభుజములు, భూమిం దునిసీ పడల చేసె మునిపతి మెచ్చన్. 

ఉ. తోడనే లత్షుణుండు ముదితుం డయి రాతునసికర్ణ నాసముకా 

రీ 
గేం 

వాడి. జెలంగుఖక్షమున వారక గాధిసుతుండు మెచ్చ తా 

నోడక నంట గ్గని రయ మొప్ప విహావిణిం చేసె మింటి పై 

వేడుక మాలి నిర్హరులు వేయుముఖంబుల సన్నుతింపంగన్ , 571 

అంతం ఊాటకళోప మగ్గల మై పర్వం గామహాపము లచేకములం డాల్బీ 

మింటిప్తై కగసి భ్రమించుచు. దనమేను గనడకుండంగ గాఢభ౦గి 
డకట్లు 3 సేయుచు శిలలు వె అువ్వుచు రజము గ₹ేంపుచు సాంద్ర 3 _కృనృష్టి 

కియు'చు మైఘంబుకరణో గన్మించుచు నట్టహోసము. జేయ నప్పుడు తెలిసి 

"లే. న క్రవృప్టీవికి ర్భమాణాంగు లై ఆన, వునుజపజినందనులం జూచి మునికులాబి 
హరిణధకుండువిశ్వామి త్రుండమితయళుండు, హితముదీపింపమెల న నిటులనియె. 

య 6 

చ, ఇనకులసా ర్య్వభావు తగ వేల దినేంద్రు(శు (గృుంకుచున్న వా? 

డనుపమసంధ్య వచ్చె నసుశాలికి రాత్రులయందు సత్తగముకా 

ఫఘనతర తేజ మెక్కు డగు. గావున వే బెగం జూడు దీని స 
జనులకు భాధ జెసెకుని కాచరివెం గృహ గూర్ప నేటికిన్. న్?8 

క ఈయరీ, మునిన రేణ్యుల. , సేయుమఖంబులకుం గీడు సేయుచు నుంహుకె 

వే యేల లోకహీత మది వాయక వెగం జూట్లు టిని త్ చ్రము గలయిగున్ 

న. అని పలికిన నవ్విశ్వామిశ్రుని వచనం: విని సంశయంబు వడలి త్మీన్తం బగు 
ప్ర్యం బలగీకరించి వ వ్ధెశ్చంబుం జూపుచు సాంద్ర ం౦బుగొ శిలావర్ష 6 ౦బు గుది 
"సెడుతాటకమో6న "నాయన పవంపనలల బరం౭గించి యన రోధించిన' నది శర 
సాలరీ శే యె నూయాబలవిశెషంబునం దెంల్బ్చుక్”ని గర్జించుచు నశనికరణి 
ఫీస్టుజవంబున రామూక్ష్ముణులం బట్టుకొనం గమకించిన చానిం జూచి శా 
ముండు రయంబున నొక క శిలీముఖంబు దానీయువంబు గాక చేసీన నయ 

మ్థుతంకున కోరక యయ తచ్చ ణంబ రోంజుచుం బుకసుం ద్రెళ్లి విగతవ్రాణ 

యయ్యె నయ్యద్భుతికర్ష్య ౦బు విలోకి ంచి పురంవకుం కు బృంహరకసందోహ 
సహితుం డై సాభువాశర్టేంబుల నభిగందించుచు నచ్చటికిం జనుదెంచి రావుల 
య్య్ణుల నుచితభంగిం ఒూాజుంచి పవంపడివిశ్వామిత్రైన ర విధంబునంబూజించి 
నాందముధు రాలాసంబులం బృస్తుతించి పంమవ్రీతుం డై యిట్లనియె. 575 

యుడు. బేనేం గు, కు సుం కాశికునితో 9 స్స్ శాశ్వాప్తుు మ, ౨ వెమునకొసంగు మనుట. శుశుం- 

దీ 
గే. ముని నాథ నీముహోద్భుత దిన్యచారిత్ర మహిను నుతింపంగ మాతరం 

౧గారాఘవుని చేత నపారుతాటకం జంపంచి కపణ ముజ్ఞగముణకును 

మేలుల గావించితి మే మంవజుము నేర్చు యానం వపనుల మె యలరం గంటి 

మితండు నిర్గరులకు హితముం జేయ బుట్టినట్టిగుహామహుం డట్టు గాన 
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మున్ను నీవ్ర తపోబలంబునం బడసీన 
ధన్యుల భృ శాళ్వుకూ ర్మినందనుల నస్త 
కస్తగాత్రుల సముదగ శే ర్యనిధుల 
నితని కొసంగుము వేరే్టేణ యింపు మెజయ. ర్16 

* అని పలికి గాధితనయుని, వినుతించి తగ౯ా రఘుప్రవీరుం డగురా 
ముని వినుతిం చుచు సురసపతి, చనియు న్సురకలితుం డగుచు సమ్రోదమునన్. 
అంతం దాటకావనవాసు -ఆ నమునులు 
భి జనుదెంచి కౌళికుం బ్రస్తుతించి 
రాము నాశీర్పుదించి య, శ్రాంత్ మింకం 
దపములు ఫలించె నని పల్కి తలలి చనిరి. ర్78 

. అంత ఏిశ్పామిత్తు/ండు తాట కావధతోమీతుం డై జగత్సవిత్రుం డగుకాసల్యా పుత్రునిబాహువులం బరిరంభించి శిరంబు మూర్కొని మందవాధురాలాపం 
బుల నీ టనియె 

స్79 
. అమురదూవిణి మైనరూయత్నీ. జంపి 
రవికులో త్తమ నీవ్ర త్రీ ఫోవనమునకు 
చేయడు మితి లేని ప్రమదంబు నించినాండ 
వింక నీ కుర్పుర నసాధ్య మెద్ది లేదు, ర్30 

- ఇనుండు గ్రుంశె సంధ్య యీ కెంచె నీర్మాత్సి, నిచట నధివసించి యొల్లి గదలి 
పోద మస్త్మ దీయ పుణ్యా శమమువకు నచటిమాను లెల్ల వార్ష మొంద: 581 

. నా విని సంతోషము మది, నావిర్భవ మంద రాము. డయా్య్యామినియం 
దావివీనమున వనించెను, ధీరుం డగులత్షణుండు ధృతి సేవింపన్. ర్ి 

. దేవతల వైనం జొరరాని యూావనంబు, ము కశాప మై నరమృాగమునివరులకు 
సులభమై చాల నవ్వేళంజూడ నొ శ రమ్యతరమైన యలచై త్రరథముకరణి, 

. ర తేజంగున నారఘుస శ్రముండుతాటకం బరిమార్చి సురనిద్ధసంఘంబుల చేత, 
బశస్యమానుం డై విశ్వామి తృలత్మణసహితంబుగా నారాత్రి యచ్చట సుఖ 
లీల నిద్రించి మజునాండు సృభాతీకాలంబున మేలు కాంచె నంతకు మున్ను మెల్కొని గాజేయుండు కరుణావిధేయుండై. రామభిద్రు, నవలోకించి మధురా 
తరవ్య క్షంబుగా ని ట్లనియె. న్8ి4 

-ందియు విశ్వామిత్రుడు _శ్రీరౌొమునకు భృళాళాాపత్యంబు లగుసమ స్మాస్త ంబుల నొసంగుట, రద్టాం- 
ఉడ్, తామరనారితుల్యకుభ దర్శన దారుణళ త్రు కర్శనా 

రామ దినేశ్వరాన్వయలలామ భవన్మ్యహనీయనవి కీముం 
బే నుని చెప్ప నచ మది కిం పొనరింపం గృపా వినీ కింకం 

అజాఖవేలో బ్రేమ నొనంగెడం గనుము పెం పలరంగ భృ శాశ్వపుత్రులన్, ధ్ లి యా 



శాల కాండ ము, 81 

చ. నరసురయశకింపురువనాగనభ క సరనిద్ధసాధ్య ఖే - 
చరగరుడాసు రాద్యగుల సంగరరంగమునం జయించి సు 

స్థిరజయల మీ 'జేకొనంగం జేయు ప్ర భావము గల్లునట్టిభీ 

కరనిఖలా, స్త్రశ స్తముల 6 గైకొను మిచ్చెద నిష్టసిద్ధికిన్ 586 

వ, అనీ పలికి జలంబు లుపస్పృృతశ్ంచి ప్రసన్ననదనుం డై నియమంబున సర్వా స్త 
లో షా అటి 

మంతంబులు సంస,రించుచుం. దనయట్ల ,వమాళిత పాణిపాదుం జె శుచి యె 
ల ఆల్టో దం 1 ర్ గ ర 

| - ల 
చనుబెంచిన రానుభ ద్రునిం బ్రాజ్యుఖంబు” నాసినుంజేసి క్రముక్రమంబున దం 
డచక్రంబును ధర్మచక్రంబును గాలచ కృంబును విస్టుచకృంబును నైం దా స్తం 

లా రో 0 న్ చె ° ఇల 

బును వ్క్హుంబును శైవం బగుభూలంబును బృ్రహ్మాశిరంబును నివికంబును బ్రహ్లో 

స్త్రంబును మోవకీశిఖరీనామకర బై నగ దాయుగ్శంబును ధర్మ పాశంబును గాల 

పాళంబును వరుణపాళంబును శుప్కాన్టా/నామకం బెనయశనిదృయంబును 

బెనాకం బనయ సంబును నారాయణా స్తగంబును నాగ్నేయా స?౦బును 
ర. వ ఉలవ అలనే నా 

శిఖరంబును వాయవ్యా_స్తంబును బ్రథనంబును హయశిరంబును (గ్రాంచా 

_స్తోంబును వివ్హుశ క్తి రుద్రశ క్రి నోమకళ _క్రిద్వయంబును మజియు నసురులు 

ధరించునట్టికంకాళ ముసల కాపాలకంకణంబులును వెద్యాథరా స్తంబును నంద 

నా_స్ప)ంబును నసీరత్నంబును గంధ ర్వా స్తగంబును మానవంబును బ్రసావ్రపసన 

ప్రశమానంబులును సౌ ర్యా స్తంబును దర్పణంబును నోషణంబును సంతాపన 

విలాపనంబులును మడనంబును బే తాభా(స్రుంబును మోహనంబును సౌమ 

నంబును తొముసంబును సంవర్ల నంబును మాసబుంబును సత్యా స్త్రంబును మా 

యాభరంబును దేజక ప్రభంబును బర తేజోపకర్ష ణం బగుసోమా_స్త్రంబును 

శిిరా స్తంబును ద్వష్ట ఏ చేవతాకం బైనయస్త ౦బును సుచామనంబును దా 

రుణం బగుభగా_న్త9౦బును శిలేషువును మానవ్వాస్తంబును మొదలుగాం గల 

యనేకదివ్యా స్తశ స్తంబు లుపచేశించి యమ్మ్యునిపుంగవుం డమ్మహో స్త్రంబు 
చీ హో ఈద అ 

లన్నియు రామౌాధీ కంబులు గావించుటకుం గమ్మణసంస్మరించి మంత్ర గ్రామం 

బంతేయు జపియించిన నవి యన్నియు నవ్విశ్వామిత్రునిచెత ననువుతి వడసి 

ఫీమముఖంబులును నిజయసంపాదనంబులును దంష్టా/కరాళవ క్ష)ంబులును 

'జ్షలనజాపలాభీలంబులును విస్ఫులింగ్గపటలీ సంఛారఘోరంబులును జె త్రంబు 

లును భీషణ ప్ర తా పదుర్ని రీకంబులును బ్ర చండ తేజోకలితంబులును భయంక 

రాకారంబులును నానావర్ణ రూపంబులును నై రాముని ముంగలం బొడ నూపవీ 

శేలు మోడ్చి ఫాలంబునం జేర్చి యిట్లనియె, 581 

క, వపగిదిం జరింతుము మే, 'మేపగతునిమాందం జనుదు మెయ్యది పని మూ 
కీపట్ల నతసమస్తో,ర్వీపా నీకింకరులము కృప నేలు మింకన్, 508 
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er 

గోవీనాథ రామాయణము 

+ అన విని రాముడు వానిని, దనకరమున సంస్ప ఎ్రశించి తప్పక మిమ్ముం 
బని గలయప్పుడు చి_త్తంబునం దలంచెద నపుడు రం డిపుడు పొండు రహీన్, 

. నా విని యయ్య స్తగంబులు, భావంబున. బొంగి రాముపాదంబులకుం 
గేవలభ క నమస్కృృతిం, గావించి య థేచ్చం జనియె. గాతుక నులరన్, 590 

. ఆంత రఘుపతిముఖమున హర్ష శేఖ, గనుపడ మునీశ్షకునిపాదకమలము కు 
వేవి ఇ / లై న న “) శ 

వందనము జేసి వేశల వాగ్విభూతి, వెలయు మధురో నిట్లని విన్నవించె క్రి 
| 

, అనఘ సర్వా స్త?కళలుం కనై తినీదు, కరుణముల్లోకములయందు నిరుపమాన 
నుహిము వడసీతి నింక సముంచితముగ, న స్ప9ముల కుపసంబోర మూానతీవె. 
అపు డీ ట్లారఘునేత్ర వల్క_ విని ద్రైహ్లోభోండు గాధేయు డో 
నృపవంకో త్రము య_స్త/కోటికి నయం బేపార జన్మంబులం 
దుపసంహోర మెజీంగికొం"కు యను వై యొప్పాకుసం ప్రీతితో 
నపు్హహాపంబునగ నిఇె పదం గొనుము సంహారా స్తముల్ చెచ్చెరన్. ర్09 
అనిపలికి ధారణశక్రీయు కండును సువ్రతుండునుళుచియు నగువిశ్వామి త్రు ౦డు 
సత్యవరతంబును సత్యకీ_ర్రియు ధృృష్టంబును రభసంబును బ్రతిహారతరం బును 
బరాజ్బుఖంబును నవాజ్ముఖంబును బఅతోూకత్ష్సవివమముంబులును దృఢ నాభసునాభ 
పద్మనాభనుహానాభదుందునా భంబులును ద సౌతతవక్ర ద శలీర్ష శతోదరంబు 
లును బ్యోతిషంబును గృశనంబును నై రాళ్యంబును వినులంబును ఊమోగంధ 
రంబును హకిద్ర౦ంబును దైత్య పృళమనంబులును సార్చీ క్థాలియు ధృతిర్తాలియు నృ త్రినుంతేంబును రుచిరంబును బవీతృసౌమన సంబుసు విభథూతమకరంబులును 
గరవిరకరంబును థనధాన్యంబులును గామకూపంబును గామరుచియు మో 
వాంబును నానరణంబును జృ౧భకంబును సర్వనాభంబునుసంతాన వరణంబులు మొదలుగాయ గలపరమభాస్వపలం గామరూపుల భృాళాళ్వతనయుల దివ్య చేహుల నొసంగి యి ట్లని యె. ర్9: 

- అనులగుణపా త్ర భాతుండ వగుటంజేసి, నీకు నొనంగితి నీయ _స్హ్రనిచయ మెల్ల 
సమ్మతి బ్రతి గ, హీ ంపుముసంతతంబు,ళుభాము పేర్యంబు తేజంబుసుఖముగలుగు, 
అని పలుక్ నపుడు రాముకు, మునిద రక్తభ్ళ శాశ్వసుతుల మునుకొని చూదం 
బున కొని ఘన తేజం -.న జూడగ నొప్పు నుదితపూ మనిభంగిన్. 596 
ప్రశ యకాలాభీలపావకార్చుు భంగి గమలమిత్రుని మయూఖములనూడ్కి_6 
గమనీయరా కేందుకరములకై వడి దీ ప్ప్రఖదోోతద్ధితులరీతి 
లలితకుణ ప్ర భాలతికలసాబగున గా ధాంధకారసంభఘుములకరణి 
ఫవణాంగారకాభీలరో చుబయట్లు సముదగ ధూ గుజాలములపగిది6 

. జతురమువిద త్తది వా స్ట _స్త(ములటు 
మూ ర్థిమంతేంబు లై రానుమూూ ర్థిమోల 



రి 

బాల కొ౦డ ము. ఏక 

నించ సేవాంజలులం జేసి నిగయుసమాన 

లలితసుమమంజులో కల. బనీకె నపుడు. - 597 

. దేవా యేము భవదీయనాసనంబు శిరంబున నిడికొని యెద్ది సంచినం జేయం 
గలవార మానతిండనిన వారషుునం వనుండు ముని సలీమం శే ప్రభావంబున కచ్చె 
రు వొందుచుం బని గలయప్పుడు మిమ్ముం దలంచెద నప్పుక వచ్చి యభిమతార్థ 
సిద్ధిం జేయుం డని పలికి బహూుమానపురస్పరంబుగా ననిచిన నయ స్తంబులు 
రామున కభివాదనంబు(జేసి యతేనిశేత నను గొని యట చేసన మని 

వి, 

పల్కి_య థేచ్చం జనియె నంత నారాముండు తనకు విశ్వామిత్రుండుగ్భపనొసం 
గిన శస్తా) స్తంబు లన్నియు లత్షుణున కుపదేళించి లతణో వేతుం డై విశ్వా 
మిత్రసహితంబుగా నచ్చోటుం బాసి యవ్వల రవ్యాంబు బె నతాపసా,శ మం లీ | ర ల 
బులు విలోకించుచుం జని చని యొక్క చోట సుమనోవిశాజుతం బె పుణ్టిజన 

యలు 

సమా కీర ౦ బె ఖగ సంధారతు మం బ యనంతల థీవిరాజమానం బె మునీం చ వ కొ పా గ. ం ద. సాద ము (లీ 
వాణవిలాసం జై స్వవ్లలోక ంబుభంగి(జై క్రరభంబుమాడ్కి_ వియ న్యార్దంబుకరణి 
వైకుంఠంబుకై వడి సత్యలోకంబుచందంబున మనోరమం జె దివ్యం బె భవ్యం QQ ల్లా య రా 

బై సెవ్యం బె దర్శనీయం బె దూరవాసితాపస ప వేశసంకులంబ యొక్క 
టెం ఆ యా దాం 

పర్పతేసవూాపంబున నొప్పునొక్కమహనీయతపోవనంబు విలోకించి విశ్వా 
మితు,న కి టనియె, 598 

శ్వ 

. అనఘ మహోనుభావ కరుణతాభిరణా మునివంశవర్య యీ 

వనమున: గల్త్పుపజీమృగవర్ల మనర్లళ భంగి నొప్పెడుకా 
ఘనతరవేడమంత్రముల గానము జేయుచు నున్న వేతపో 
ధనుండు వసించు యా శృమపదం బిడి దీని తెజింగుం చెప్పవే... 599 

అనఘాత్త నీదు దివ్యా శృమం బయ్యది యలరారు నెచ్చోట యద్ధి వాటి 

యజ్ఞ విఘ్న మొనర్చు నట్టిపా పాత్తులు దితిపుత్రులు వసించు చేశ మెద్ది 
యెచ్చోటనుండి వా రేతెంతు రిచటికి నెవ్విధంబునం జరియించు వారు 
సవనంబు. జేయించు సంయము లెన్వార లిచ్చటి కాచేశ మెంత దవ్వు 

.నిర్ణరారుల వధియించి నీముఖంబు 

కడమ పడకుండ గాచు టో గాధితనయ ; 

నాకు వలసిన కార్యంబు నయ మెలర్చ 

నన్నియును మాకు గృప మోజు నెన్ని చెపువు, 660 

రుద్దు విశ్వామిత్రుడు రామునకు దనదగు సీ ద్ద కృమముయొక్క. పృభొనం బెతీంగించుట, చుణుం- 

క. అని యడిగిన నద్దశరథ, జననాథకుమూరు. జూచి సమ్మాదమున 

చ, 

న్యునికుల శేఖరుం డి ట్లని, వినివింపం దొడం” వపుడు వివీనక్రమమున్. 601 

అనఘ రమాధినాథుః డగు నచ్యుతుం ఢీవిపినంబునందు న 
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త్యనుపషమఘోరనిస్థ. చెలువాఠ సని స్తజగద్లితంబుగా 
మును బవాదివ్యవర్ష ము లమోఘతపం బొనరించ రాజనం 
దన యిది వామనాశృను మనంగ రహీం దనరారు నుర్వురన్. 602 

ఆ. రామ యిచట. దొల్లి రాజీవ నేత్రుండు, విపులనిష్ట ఘోరతపముం జేసి 
నిద్ధుం డయ్యెం గాన సిద్దాశ్సను మనంగల విదపం చేరు వడ సెంబృథివియందు, 

చ. చెలువు* నీగతి౯ జపము సేయుచు నూధవుం డున్న వేళ దో 
ర్పృలమహీ మాధికుండు బలిరాత్షసభ్ధర్త విరోచనాత్శజుం 
డలఘుయళుండు శకుని సురాలి రణంసువం దోలి ముజ్జగం 
బులం గడు మేటి యె త్రీదివము నృహుళ ద్యుతి నేలుచున్నెడన్. 6111 

వ. దేవత లందటు వహ్నిపురోగము లై యిచ్చటః దపంబుం జేయు చున్న విష్ణు 
కొడకుం జనుదెంచి చేవావిరోచననందనుం జై నబలి యజ్ఞ ౦బు౯ జేయుచు ననీప 
కు లెద్ది గోరిన దాని నెల్ల నొసంగు చున్న వా డయ్యజ్ఞ ంబు సమా ప్రీ నొందిం 
పకమున్నె నీవు చేవహితార్లంబువొజకు మాయాయాూాగజలంబున వాను 
నత్వం బంగీకరించి దేనతా కార్యంబు దీర్చి యు తమం ెనకల్యాణంబు 
జేయుము 605 

ఆ. అనుచు సురలు వేడ నపుడు జతారి యె, కాంత నదికిం గూడి కశ్య పుండు 
దృ్రతీము బూని దివ్యవర్గ సవా స్తంబు, దపము సల్పుటయును :దయ దలిర్ప 

తే. కమలలోచనుం డపుడు సాతొత్కంంప 
నలరి కళ్యపుం డతిభ కి సెలగ మొక్కి 

నిగమసూ కుల వినుతించి నిరుపమాన 

వేశలసుధాను యో కుల శీదప ననియె. 601 

వ. దేవా నీవు తపోమయుండవు తపోరాశళివి తపోమూ ర్తివి తపన్సఏభాన్రండ వట్టి 
నిన్ను దుస్తరం బై నతీపంబుచేతం గంటిం బురుపో త్రముండ నై ననీశరీరంబునం 
దూ జ రాచరాత్త్యకం బె నజగంబంతయు, గొనంబడుచున్నది కుతీ నిత్నీ పా 
ఖలలోకుండ వై ననీ వాదినుధ్యాంతేరహితుండవనియు నని హై ళ్యుండ వనియును 
శ్రుతులు నొడువు నట్టి నిన్ను శరణంబు నొంబదెద. 608 

క. అని నానానూనో కల, వినుతించిన నాత్మ మెచ్చి విస్థుం డను నో 
యన వరాగ్గుఃడ వై తివి, కొను మిచ్చెద వరము నీకు గుతుకం బెసంగన్, 

చ. అన విని కశ్ళ్టపుం డనియె నంజలిం జేసి మహాత్మ నాకు నీ 
యనిమివకోటి కీయదితి కంచితభంగి వరం బొసంగు నా 
కనుపమబుద్ధి నీ యదికి నుందు గుమవూరుండ వై బలారి క 
ట్రనుజుండ వై జనించి పరమా తుల వేల్పుల నుద్దరింపుమోా, 610 

న మహోళ్తా యిచ్చటం దపంబు సిద్ధించుటం చేస్తి యీ దేశంబు సిద్ధా శ్రమం బనరి 



బాలకాండము, si 

బడు నని కళ్యపుండు బ్రార్థించిన మహో తేజుం డగువిమ్ణుండు భ_క్రసులభుండు 
గావునం గశ్యపుండు గోరిన తెజింగునం ద శ్రేజంబుననదితిగర ౦బునందువామన 
రూపంబున నవతరించి యాగదిశుం డై నవై రోచనికడకు భిక్సు హాపంబునం 

జని యతని నడిగి పదత్రయమా,త్రంబు ఛాతి గొని క్రివికృమరూపంబున 

జగ త్రయంబు నాక మించ బలిని "రసాతలంబుస నుండ నెయమంచి శమ్మణ 

ముల్లో కంబు లిం చన కొనంగిన నతండు పూర్వ ప్ర కారంబున. ద్రివిష్టపరా 

జంబు బరిపాలించు చుండె. 611 

"తే, మొదల వామనా శ్రను నునం బొగడ: గాంచి, పిదపసిద్ధాక్సమంబనం బేరువడ సె 
ననభఘచారిత్ర నాండు నీయా శ్రమం బె నేండునీయా శమం బెయూ నెలవుదల6ప, 

మ, దితిజారాతి దపంబు సల్పి తగ్గ సిద్ధిం గాంచి జంభారికీ 

ని త్రముం చేయలో. జన్నవిమ్మట ముదం బేపారం గ్ న్నాళ్టీ క్ర 

సతిని ష్టం దప మిచ్చట న్పలిపి పద్మా థిశుచం దాన సు 
స్థీతి సిద్ధి సీద్దిం గని క్ర, త్తం చేసితి సుమో సిద్ధా శ్ర ఫవుత్వం బొగీన్. 618 

మె. రవివంకో త్తు ము దీకీతుంశ నై ప్రారంభ మేపారంగా 
సవనం బుదతిం జేయం బూనిన దురాచొరాఢ్యు ల సారెకు 

న్షివివత్కంటకు లేగుడెంచి నడువు న్విఘ్నంబు. గావింతు రా 

ర్హన 'మొప్పారంగ వారి. ద్రుంచి ముఖము నాఫల్య మొందింప వే. 614 

-ంచుర్టా విశ్వామి తుండు రామంక్షుణులతోడ స్వక్రీయ్మా కృమంబు 6 బ్రవేశించుట, చ్టుర్టుం- 

చ, ఇదియె మదా శ్రమంబు వను జేశ్వరనందన రము పోద మ 
భ్యుదయము గల్లు నంచు మునిపూజ్యుండు గాధిసుతురడు రాముని౯ా 

సదమల చిత్తు లత్ష్ణుని సమ్మతి. దోడ్కొని యా శ మోర్వి కిం 
పాదవం జనె న్చునర్వసుయుత్ జ్ఞ వల చంద్రు, నిభం నొప్పుచున్ . 615 

ఇట్లు నిజాశత్తమపదంబుం ట్ర వేశించినయన రతరంబ, 616 

చ. పొరుగిరుగా శృమంబులతేపోధను లారఘువర్యుల న్లునీ 

శ్వరుం గనువేడ్క_ డెందముల సందడి పెట్టంగ నేగు బెంచి శం 

కరనిభు దివ్యబోధఘును గాధిసుతుం దగ సత్కరించి స సుం 

లై 

దరు లగు రామలక్ష్యు ణులం దడ్డయుం బ్రీతి భజించి రెంతేయున్ . 611 

ఆ. అంత నొకముహూ ర మచ్చోట వసియించి, రాజమాళిసుతు లశాతిదమను 

లారఘు ప్ర వీరు లమ్మునిశాద్దూలు, తోడ ననిరి శేలుదోయి మొగిచి. 618 

క ఇప్పుడె డేకు వహింపుండు, చెప్పెడిబే మింక మిరు సెప్పినకరణిం 
దప్పక యీసిద్ధాశ్స మ, మిప్పుడు సిద్ధ మగుం గౌ కహీనగుణాభ్యా.. 619 

తు విశ్వామి తు తుడు యొశారంభము జేయుట. శరం 

మ.అగన నౌొంగా కని మొనిఠరాజు కుతుకవ్యాకోచచి తాబ్లు డై 
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మునుల నృమ్మని చీరం బంచి నీయమంబుం గ్రాలంగా యాగదీ 
య్ నితాంతస్పృృవాం దాల్చీ మానియుతు, డ్ సంపూర్ణ యజ్ఞాంగ'పా వన మె యొప్పెకుయజ్ఞ వేదిపయి భాస్వన్తూర్తి యె యుండ న్. 620 5 Sa రే ర 

. రఘునంవనులు సమాహితమనస్కు_ ఆ యారా త్రీ గడవీ మటునాండు ప్రభాతే కౌలంబున లేచి జలంబు లుపస్పృళించి పూర్వసంధ్య్వ నువానీంచి శుచు లె నియమంబునం గాలుచు పుతాన్నహోకు,ం డె రేండవవె శాస్తనరుండునుం Wy rare a బోలె వెలుంగుచు వేదిమధ్యంబున నానీనుం జై యున్నవిశ్వామిత్రునకు నమ స్మరించి జేశకాలత _త్తష్పజ్జులును వచనకోవిదులును దివ్యాయుధ పరిమ్మృృతు లును బరిపంధిశిమెచతుకు లగురామలతణుటు నన్తుహోత్తున కీ టనిడి 62! ళీ చాత చాటే దా దానవు లెక్కాలంబున, మానక చనుజెంతు టకు మూ శేకరణిం బూని చరియింపంగాం దగు, మానికులాదీశ యింత మాకుం జెపుమా, లి 
* అని రాజతనయు లడిగిన, విని యచ్చ టిమాను లెల్ల వేవుజు వారిం గొొనియాడి మౌనిచందము, విను డని యి టనిరి వాక్ప)ఏణత మెజియన్ . ళం . అతీణమహీము( డీముని, దక్షత నేం డాదిగాణం ద నాజు నిశ ల్లీతం గొని పలుక కుండును, రశ్నీంప వలయు నన్నిరాత్రులు మోరల్, 62 
* నా వని రాజపుతు,లు మనంబున నుత్సుక మంకురింప ను శ్రీ వెలసిల్లుఖీకరళి ముఖకార్తు కము ప్థికెంచి ర 
వోవిధిం గంటికి న్నిదురం గానక శే పన లొక్క_ రీతిగా 
చగేవల నిష్ట గాచిరి జిగీవులు వర్శనివంగథారు లై. 65 ' ఆరయ యాగ మీకోరణి నైద దినంబులు సెళ్లై నంత న 
యా్యాజవనాండు రాముడు మహాోమతి లతుణుం జూచి శావసు ల్వారక జన్నముం జెజుస వత్తురు నేం డటు గాన నీవు సాం 
వొారంగం గాచి యుంజనలె నంచు వచించి సమాహీ తాత్తుం జ, 626 ' దానవులం దునిమి సవనము, మానక రశ్నీంచి భువి సమంచితకీ 8 నస్థానుగం బడసెదం గా కని, యానృపమణి గాచి యుండె ననుజయుతుం డై. సోపాధ్యాయపురోహిత మై పాననకుళసమిల్ల తాంతోచ్చ య మై యేపారు మానియుత మొ చూపజులకు యాగ వేది సొంప యల౭కా (698 "= 

ర 
(Samm . ఇట్లు కల్పసూ క్త ప్ర కారంబున మం త్రవంతం బే యాగంబు చెట్టుచున్నసను యంబున. 

629 
. తొలుదొ ల్తం గల్పాంతతోయదధ్వనిభం॥” వినువ్థి దారుణస్యనము "లెసలొ నటు మిోాందం బద్మైనీవిటుండు గనక కుండ సాం దరజోమేభుజాల నుక రెం దరువాతేం జూపు లుల య త్త రాకుండ వితతంబుగా శీలావృమి గురిసెం. ఒబదపడి మఖశాలప్రై గవాసంబు వై వేదిపై శొణితవృష్టి గురిసె 
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తే. ననురసేనాస మేతులై యంబరమునం, బన్నిదుష్టాత్తు. డై నను చాహుండును దు 
రంతసత్తు ండుమాలీచుండ నెడుపాందు, పాయకురుశే కీగావించు మాయవలన, 

ఉ. అంత -దినేశవంశవరు. డ తైజం గంతయుం జూచి యాత్ర తలో 
నెంతయు గిన్క_ పర్వ్పంగ న నహీనబలంబున మింటనుండి య" 
త్యంతరయంబునం బజుచు నట్టినిశాటులం బోలం జూచి "కా 
లాంతేకుమాడి_€ గ్రాలుచు నుహాద్యుతి లక్ష ణుతోడ ని ట్లనున్. 691 
రురు | శ్రీరాముడు మానవా స్పింబున మారీచుని సము దృంబునం బడవై చుట, శుఢుం- 

వ. వత్సా దుష్టాత్తు లగుపికితాశను లంబరంబునం బన్ని మాయాబలవిశేవం 

బున యజ్ఞవిఘ్నంబు( గావించు చున్నవాకు సమిరణంబుచేత ఘసంబులం 
బోలె వీరి నందజి మానవా, 'శ్రుసముభ్ధూతులం జేసెకం జూడు మని పల్కి 
సమాహీతుండై చాపంబు సారించి మోర్వి మో 'మో యించి పరమసం,క్రు జ్ఞ ద్దుండై 
పరమళభాన్వారంబును బర మోదారంబును మహా పేగంబు నగుమానవాస్త్రంబు 
సంధించి మారీచునియురంబు. చాక నేసిన నారాతసుండు శిలేషుబలతాడీ 

తుం డై మైమజచి యా క్రందనంబుం జేయుచు వజ్ర ప్రహోరంబున జెక్కలు 
వితిగి వ మహామహీధరంబు సాగరంబునం బడిన తెఆం గున శత యోజనమాత్ర,౦ 
బు దవ్వుల సముద్ర జలంబులం గూలిన నవ్విధంబు విలోకించి శామురడు 
లత్మణున కీ ట్రనియ. 682 

ము. అనలోకించితె లక్ష్మణా చటులదీవ్యన్యానవా సప భౌ 

వపిశేషంబు దురాత్తు డై జై నదనుజు న్వంచించి కొంపోయి య 

ర్లవతోయంబుల వ“ చెం గాని వెస (బాణంబుం గొనం జూడ చెం 

త్త విచిత్రంబు మహాత్తుం డై నమునిమం త్రం బిట్టి బై యొప్పంగన్. 688 
అదితి శ్రీరామం ఢాగ్భేయవాయ వ్యా _స్ట్రంబులచే సుబాహుని దత ఎన్య ౦బుల6 గాల్చుటి. ఛుథుం- 

“క్ట ఘోరాకారుల దుష్టవి ,హోరుల నిర్గ ర్ధ్రణుల కులుల యజ ఖ్నుల డే 

వారుల రుధి రాహోరుల, దారుణక ల వధింతుం దడయక యింకన్. 684 

వ, అని పలికి, 685 

శా,కోణ భ్రాజితనేత్రు తు జె రఘుకు లేళుం డుద్ధతీ న్పర్వగీ 

ర్వాణనవ్రా వాతము మెచ్చి మూడ ననలా _స/ప్రోద్దతిం బూర్వగీ 

ర్వాణశేన్షు సుచబాహు ద్రుంచి పటురౌదృసూ ర్తి వెంట న రు 

ద్భాణంబు న్నిగుడించి కుచ్చి నిఖలేం ద స్వ్రేషుల న్వే)ల్మిడిన్ . 686 
వ, ఇ_త్రెజంగున నారఘుస _త్రముండు యజ్ఞ విఘ్నకరు లగురాశునుల నంద నిశే 

షంబుగా మూపు మావి తొల్లిరాకసజయంబు నందు న్ కుండునుంబో ల సమస్త 
మునిగణపూజితుం డై యొ'సప్ప నప్పుడు. 637 
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అంత శ్రుతీరితస్థితిని నమ్ముని యమ్మఖ మొక్క డైన గో 
రంత గొజంత వేక తుది నంతల చేసీ కృతాస్టం డె సుధీ 

B a 
మంతుండు యాగనిన్గ మగుమానము ఏడి నిరీతిక బిశల్ 
సంతన మంకురింపం గని చయ్యన రామునితోడ ని ట్రనున్. 688 

* గురుకార్భము జెల్లించితిల బరంగం గృతాధ్ధుండ నై తిం బార్థివతనయా 
గుబుతుగ నీయా శ్ర మమున, కరుదుగ సిద్ధా శ్రృనుత్వ మది నిజ మయ్యెన్. 

. అని పలికె నంత నారామలత్షుణులు గృతకృత్యు ల యారా ్రి సుఖలీల వసీ 
యించి వుబు నాయడు ప్ప భౌత కాలంబున మేల్కని కాల్య కరణీయంబుల( దీర్చి 

బరమానందరసపూరికహృదయు తై పావకునిచందంబునం బేజరిల్లు చున్న 
వి శ్వామిత్రునిచరణంబుల కభివాదనంబుం జేసీ తక్కినమునులకు నమస్కరించి 
విశ్వామిత్రు, నవలోకిం చి మధురోడారం బగు వాక్థంబున ని ట్లనిరి, 640 

. అనఘ నీ కింకరులము డ యార్డ ?ఏవీక్ష, ణముల వీశ్నీంపు మిక మా కొనర్పవలసి 
నటి పని 9 తేలి డక ] . ట్రేపని యొద్ది తెలియంగ నానలిమ్హు, కడిమిం దీర్చెద మెంతటికార్య మెన 

రుయా విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణుల జనకయాగము6 జూడరా నియోగించుట. రధం 

అని పలికిన నడ్డశరథ, తనయుల నాకముల కలరి తాపసవర్వు 
ల్యునిపతి యగువి జ్వామి,త్రు,ని ము న్నిడుకొని రఘుపతితో ననిరి తగన్. 642 

. అలమిథి లేంద్రు, జై న జన కాధిపు. డు_త్తమధ ర్మశీలుం డిం 

పలర6గ నద్భుతంబుగ నుహాధ్వర మొక్క_టి సేయుచున్న వాం 

శలయక యమ్మఖంబుం గన నచ్చటి కేగన మేము వికృమా 
జ్ఞ ప్రల మము గూడి నీవ్రను బ్రసన్నమతిం జను దెమ్ము చెచ్చెరన్ , గ4కి 

. అదియునుం గాక, 644 

. ఆన్ఫనమాళిమాం దిరమునం దొకవిల్లు నుమేరుసార మె 

మానుగ నొప్పి యుండు... బురమరనువి లది తొలి రీతు ఆ 
న లం ౧m (UU ౬్లా 

దాననవైైరు లిచ్చిరి ముదంబునం దన్మహనీయమార్విసం 
భఛాన మొనర్ప నీవు వసుభావర యోగ్యుండ వెన్ని చూడంగన్. 645 

సురగరుడో రగనర ఖే, చరకిన్న రసిద్ధృసాధ్యచారణయమో 
సుకు లాదివ్యశరాసన్కనర మెక్కీడం "జూల రమరనరసవు తేజూ. 646 
జననాథు లచేకులు దృ క్ష నకార్తుకళ కి డదెలియం౭గా వచ్చి జలం 

బున దానిసమారోపణ, మొనరింపంగ లేక చనిరి యొదవినలజ్ఞన్. 647 
జనవరసుర ూతోడను, జనుదె మృ్మచ్చటికి జనక జనపతిచాపం 
బును సముదితేయజ్ఞ ౦బున్కు గనవచ్చును దాన నీకు గలుగు శుభంబుల్. 648 

-ంర్టుర్లూ విశ్వామి, తు, ండు రామబత్షుణుల 6 దోడొ్క్క_ని మథిలాఫ్రురంబున కరుగుట. ర్టైర్టుంా 

. మజియు నయ్యు_త్తమళరాసనంబు 'దేవతలవలనం బడసి వై చేవుండు దాని 



లే, 

క 

శే, 

శాలకాండ ము, వ 

యజ్జ ఫలంబునుంగా సంభావించుచు. దనగృవహాంబున నిడికొని నిత్వంబును 

గంధపుష్పధూపదీపంబుల చేశ సర్చించుచు ధనురుత్పనంబునందు. బ్రాథా) 
న్య్యంబునం బూజించుచున్నవాం డని పలికిన నవ్వీ శ్వామిత్రుండు 'రామలత్మ 

జులం దోడొ్కని మునిసహీ తుం జై యాసిద్ధాశ్సమంబు విడిచి జాహ్నా 

వీనదియు త్తరతీరంబున నున్నహీ నువంతంబునకుం జనియెడ మోకు స్వ స్టి 

యగుం గాక యని యచ్చటి వనదేవతలకుం జెప్పి యప్పుడ కదలి యయ్యా 

శృమంబునకు చ దశ్నీణంబుగాం దిరిగి యు త్తరాభిముఖుం డె హై. మిధిలానగర 

మార్గంబుం బట్టి చ చనియె నప్పు డమ్మహనీయా, నే శ్రాముంబుననున్న బ్రహ్మ బృవావాదులై న 

మవార్దులయగ్నీ పే త్ర సంభా భారంబుల చేత? బరిపూర్హం బె నశకటీశీతమా త్రం 

బవ మృపోత్ముని వెనుకొనియరిగె మతి యు నయ్యాశ్ర, వమరీబునంగల మృగపథవీ.గణం 

బులు భక్షతిశయంబున నవ్విశ్వామిత్రుని వెంటటం గొండొకదూరంబరిగ్ యతని 
చేత ననుజ వడనీ మరలి నిజనివాసంబులకుం జనియె నంత గాధినందనుండు 

గొంతదూరంబు సని సూర్యుండు గుంకు వేళకు మునిసహితంబుగా శోణనదీ 

సమిాపంబుం చేరి యన్నదీపుణ్యతీర్ణంబులం గ్రు గంగకి యగ్నిసమూ రాధనంబుం జేసి 

విశ్వామిత్రుండు ద_త్రీరవనంబున - నివసించె నంత రాముండు లత్షణస మేతుం 

బుగా సంధ్య నుపాసీంచి మునుల నభివాదనంబు. జేసి మునిస భామధ్యంబున 

విశ్వామిత్రున క భిముఖంబుగొ సుఖోపనిష్టుం జై మృదువుధురవాక్యంబున నమ్మ 

హోత్తున కి ట్టనియె. 619 

రుడు విశ్వామి త్రు దు రాములత్షుణులకుం దనదునంశ క్రృమంబు6౬ చెల్బుట, శ్రుతం 

అనఘ యీ దేశ మతిరమ్యు మై తనర్చె 

చుంజుల ననాంతీజాతసంపదల చేత 

ననిళ మేపుణ్యుండు వసించునట్ట నెలవు 

దీనివిధ మెల్లం గృపతో డం దేలియః జెపుము. 650 

అని యడిగిన గాభేయుండు దనమునమునం బొంగి రాజతనయునితో. ద 

ద్ద న బేళక్రమ వెల్లను, వినివింప చొడం7 వాక్ప?ఏీణత మెజియన్. 651 

ళరథకషూర బ వ్యూకుంగుళుండనంగ, నాక్క_తన యుండుగల(డుగుణో త్త తరుండు 

నితర్ణిధర ర్యజ్ఞతా వ్ర వ శనియతిమహీమ, నలి నాతండు రెండవనలువకరణి. 62 

శా,అపుణ్యుండు విదర్శరాజసుత నుద్యత్పీ?తితొ ౬ బెండ్లి మొ 

యాపడ్ధాననయందు నందనుల సారాణబారులం విరుల 

న్ఫూపాలో త్రములకా గుణో_త్తరుల సంపూర్ణ ప్రభా వాథ్య్యుల౯ 

శ్రీ పుత్రా శ్రాశ్ళతుల న్పుధీరతులం ? గాంచె న్నల్వుర న్వేడుకన్ 658 

శే, 'నకవర కుళొంబుండనంగుశ నాభుండనల,వసువన నధూ_ర్తరజుండనవజిలువారు 

వారిజవన ప్రియాభులై వాలునారు,వాసవసమానులై కాలువారు వారు,6ర్4ీ 

12 



00 గోవీనాథ రామాయణము 

క, వారి విలోకించి గుణో, దారుండు గుళుం డిట్టు లనియె ధర్మచికీర్ష న్మీ రందటు ధారుణి నయ, మార బంచీకొని కుడువు డనురాగమునన్, 
వ. అని నియమించి కుకుండు మహీామండలం బంతయు. జతు[ఖండంబుగా విభాగించి యిచ్చినం గ కొని యన్నలువుకు ధర్యపరు ఆ లోకసమ్మతంబుగా రాజ్యుంబు వేయుచు. 

656 
తే, అంబురువామి త్ర తేజ కుకౌంబుం డసెడు 

ఘనుడు దనవేరం గాగాంబి య నెడుపురము 
మహీను నిర్మించి యందు ధర్మంబుకలిమి 
శిష్టసమ్మతి రాజ్యంబు. జేయుచుండె, 

6001 త్తే, క కృతుల్యుండు గుశనాభజనవి భుండు 
పొలుపుగ మహోదయం బనోపురవరంబు 
వేడ్కుం గావించి యందు ద్రావీణ్య మొదవ 
నింపు సొంపారం ద్రైజలం బాలీంచు చుండె. 

658 క, అనఘుం డధూ_ర్రరజుం డను, థన నాథనిభుండు వ్రీతి ధర్హారణ్యం బనుప్పురము౭ చేరి యచ్చట, నినవంశో త్తమ ధరిత్రి నేలుచు నుండెన్, 659 5. వను వనువాం౭డు పయూజూా, తసనుద్యుతి యె గికి వ్రజం బనుపురముకా వెస నిర్మించి ముదంబున, వసుమతిం బాలించె నం దవార్య ప్రాఢిన్, 660 
చ మనుజవరేణ్య యాధరణి మానుగ నవ్వ్షను రాజమాళి య్ లినయది గ్రాలు చున్నయది ్రేవ మహీధ్ర ము లెదు గంజు నూ తనసితపుష్పమాలికవిధంబున వమూాగధి యూనగాంతరం 

బున విలసిల్లు చున్నయది వా ల్ప్సలర న్మగధాత్ర్త్యజూత యె, 661 వ. నుజీయు .నిమృహానది ప్రక్యేగ్వాహిని మై యుండు నిచ్చటి వసుంధర వసురాజ ధర్మిమహీమం చేని మౌాగధినదీసలిబస్పర్శంబున సంపూర్ణ సస్య శాలిని మై సువ్నే త్ర మై యుండు. 
669 శే తవిలికుశనాభనృపతి ఘు తొచియ నెడు,నచ్చరను జెండ్లి యె దానియందుంగాంచె రూపసౌందరస్యమహి మచే యాళింగన్న, యట్టితనయల నూర్వ ూర నతిముదమున., డం ఆన రనాథ మాళిసుతలంచిత రూపవిలానయావన 

శ్రీ నిర వంద హోరమృ దు చేలములం గయిసేనీ మంజులో ద్వ్యానము జేరి యందు ముదమారం౫గ వాన మొనర్చుచు నృహీం గానము జేయు'చుకా ీఖుల కై వడి నృత్యము లాచరించుచున్, 664 క్ర ఘనమధ్యస్థితళంపల, యనువున గగనగతతాం లట్ల వెలుయచు న్వనమధ్యస్థిత లై నృప, తనయలు వివారించి రద్భుత క్రమ మెసంగన్. 665 ఉ. వారినునోజ్ఞ 'వేషములు వారివచోరచనాఛమత్క్భృతుల్ 



బాలశాండము, 91 

నాకివీలాసవై ఖకులు వారిసమంచితరూపసంపద 
ల్వారివిహారచా తురి యు వారియ పాంగద్భ గంచలంబు అం 

పారంగం జూచి మవ్యథశ రాతురుం డై పవనుండు చెస్చారన్, 666 

తే. కన్ను లారంగ నయ్యుళికచల చెలువుం 

చ 

Ox 

౬ 

బొలు సలర౭ గాంచి తమి మించి వలపు నించి 
ధృతిం దొలంగించి వి చలితవ్యూ వయు. డగుచుం 

వేర నే తెంచి పలికె సమారణుండు. 667 

జలజదళాములార నవచంపకనాసికలార యేను మా 

చెలువముం జూచి మేలుపడి చేకొన వచ్చితి నాకు భార్య cl 
కలసి రమింపుం డు త్తమసుఖంబులు సేకురు మానుపుతప్రముం 
దడలంగు శుభోదయం బెసంగు6 దప్పక కబ్లుం జిరాయురున్నతుల్, - 669 
మనుజాంగనలకు జవ్వన, మనిత్య మమరులకు నిత్య మటుగానున నీ 
మనుజత్వ ముడిగి మో రింక, ననిమేషత్యమున సుఖము నందం రాచే. 669 
అని పలికిన న క్షిష్టకర్షుం డగుసదాగతివచనంబు విని యపవానించుచు.: గన్వ్యా 
శతం బతని కి ట్రనియె. 670 

తే, అమరవర్య సమ స్పభూతముల కీవు, పరల నంతళశ్చరం జైన ప్రాణ మగుట 

క 

నలువ నీకు దగత్పాాణ నామ మిడియె, నరయ నీయట్టిపూ జ్యూ డిట్లాడనగు నె, 

అనిలా మము: గుశనాభుని, తనయల మని మెబుంగవే పదభ్ర మునిగా 
నిను దిట్టంగ జాలుదు మైనను సె (చితి మిటు తపోవినాశ నకంకన్. 612 

ఆ. సత్య వాది మైన జనకున కవమతిం, గూర్చి తుచ్చసుఖముం గోరుకంకు 

ర్ 

మానవతులు కుర్వి నురణ మభ్యుదయంబు, గాదె పల్కె చేల గాన కిట్లు, 

సురవర్య మాకు దండ్రి యె, పరమం బగు'డై వతంబు ప్రభు వటు గానకొ 
గురుం జెవ్వని కొసంగిన న, ప్పరమోదారుండె మాకు భర్త దలంపన్, 674 

కే, అనము మజ్ఞ్జనకుండు నీ కరయ నంత, కుండు గాకుండు గాక యాకోవిదునకు 

ద 

ద్ర 

నవమతియొ నర్పకుముధర్మమూ శ్రయించి, ధవునివరియింపంగోరియున్నా రమేము. 
అని కశనాభమహీపతి, తనయలు వల్క_ విని గాడ్పు దవశిఖమాడ్కి 
స్షనలుచుం బ్రంభజనత్వము, దనరంగ భంజించె వేగ తద్దాత్రంబుల్. 676 
జన నాథతనయ లీగత్కి ననిలునిచే భగ్నగా త్ర లై ఘనలజ్ఞా 
వనతానన లై గృక్కునం, జని రింటికిం!౫నుల బావృజలములు చినుకన్, 677 

న ఇట్లు చనుదెంచిన కన్యలం జూచి సంభ్రాంతచేతస్కు_౦ జై కుశనాభుం 

4, 

డి ట్రనియె, 678 
కన్నియలార మీకు గను గానక యొవ్వ్చుండు గీడుం జేసె సౌ 
పన్నత నొంటి తొల్లిటి జపాకునుముద్యుతి వీడి కుబ్బ తై 
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కన్నుల నశ్రు బిందువులు గాజు నేడ్చెద కేల మిరు మా కున్నది యున్నయట్లు రయ మొప్పంగం జెప్పుండు దాంచ నేటికిన్, 679 తే. అని యడిగి దీర నిశ్వాన మడర నూర 
కున్న జనకుని గాంచి యయ్యువతు లెల్ల 
చరణములు ముందలలు సోంక నాగ (మొక్కి. 
హ_స్రములు మోడ్చి యి ట్లని రషలు గవర, 680 

చు, మనయుద్యానవనంబునందు విహూదింప౯ దుర్శదుం డై సృభొం జనుం డచ్చోటికి నేగుచెంచి యళుభాచారస్థు య డై ధర్మమా ర్షనియాఢస్థితి వీడి రాగవళుం డై కామా వ్ర సంవిద్ధుం డై తేనకుం బత్నులు గం డటంచు మము వితన్యాయుం డై వేండినన్. 681 తే. నెలందులుస్వతంత్రు లేభర విధి యెజుంగ వె, కోర్కెల జేనినీవునుద్దురునినడుగు మాన వేంద్రుండు నీ కిచ్చానేని వ్రీతి, నిను వరించెన మిందజు నునఘచరిత. 69% క అని యేము నలుక విన కృ య్యానిలుండు గోవించి చి త ములమటం జెందం బనిగొని ముదంగములు గ్రక్కున 6 గుదియం బట్టి మమ్ము గుబ్బల? జేసెన్, వ, అని విన్నవించిన విని పరమధభార్శికుం డై నకుశనాభుండు గన్యాశతంబున కిట్ల నియె, 
684 న్స అత్మజలార మీ ౮ కవుత్యము నొంది వంశధర స్థితి వదల కుండ ఎయైరణాం గావించి చనుచెంచిలతిరి కమావంతుల "కివి గొజంత లేదు లోక్తతయమునందు మికుం బోలిన తాల్మీ పరికింప మజీయు నెవ్వేరికి లేదొ సురలయందై న దుమ్మ_ర మిట్లిశాంతంబు పురుషుల వైనం బూంబోండ్లవై న ఆ తమయెొ భూహణంబుతుమ యెదానంబుయ, జ ౦బు సత్య మార్లనంబు యశము తపము శీల మధికథర్శంబు శమయంచె, నిలిచి యుండు జూడ నిఖలజ గము, క. అని పలికి సుతలం బోవం, బనిచి మహీవిభుండు మంత్రి బాంధవయుతు. డై తీనయల_నెవ్వరి కీచ్చద్క ననుచు విచారించు చుండ నాసమయమునన్. 686 

చ. ఘనుడు జితేంద్రి యుండు విధికల్పుం డనల్పతపుండు చూళి నాం దనరుతపస్వి బ్రాహాసముద్మ్య్శతపం బొనరించు చుండలా 
ననిమిషళోకకాంత యగునట్లిది యూారిళ ముద్దుకూంతు రా ననజిత సోను సోముద యనం దగుయచ్చరమిన్న చెచ్చెరన్, 637 క. యిునివంశవాద్రి చంద్రుని, గనం జని తచ్చరణములకు ఘనతరభ క్రి న్వినతి మొనరించి నిత్యం, బును చేవ యొనర్చు చుండెం బుత్రార్థిని యె. 658 కే, అంతం గొంతకాలంబునకమ్మనీంద్రుం, డాత్యసంతుష్షుండై. మెచ్చి యన్నెలంతం జూచి నీకిష్టమెద్ది యోసుదతి దాని, నడుగు మిచ్చెద ననిన నప్పడంతి యలకి, క, పలుకుల నమృతపుసోనలు, చిలుకల మభురస్తరంబుచే ని ట్రనియొ౯ 
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జలరువాగర్భసమానున, కలమాళికి ఫాలకీలితాంజలి యగుచున్. 690 
న, మహోళ్తా యెను బుత్రార్థినియె మిమ్ము భజించితి నే నింతకు ము న్నపతినె యి 

జ 5 . న ్ Fs ప్పుడన్యునిం గోరక నై ఫ్టైకబవ్తాదారిణి నై యున్నదాన నీను ట్ర వా తెజోసము 
దితుండవు బ్ర హ్మభాతుండను తపస్పంపన్నుండవు నాయందు గృప గల చేని 
శరణాగత నై ననాకుం దపోమహీమచే బ్రాహ్మాణశ_క్టియోగయు కం డై నపు. 
త్రం బ్రసాదింపు మని యభ్యర్థించిన నప్పరనుతపస్వి దయాళుం జై యూగంధర్వి 
కోరినయట్ల పరమథార్షికుం డై నపుక్రు నొసంగిన నతండు బ్ర వ్లదత్తుం డనాం 
బరంగె నట్టి చూళిమానసపుత్రుండై న బ్రహ్మదత్తుండు శ కుం డమరావతీపురంబు 
నుంబోరె కాంపిల్యానామనగరంబు. బరిపాలించుచు వుహాసంపచ్యు కుం డె 
యుండే నట్ట బ్రవదత్తుని రావించి కుశనాభుడు వీతచేతస్కు జై సమ స్తలో 
కసమ్మతంబుగాం గ న్యాశతంబు నొసంగిన నా బ్రహ్మవత్తుం డక్కన్యల యభా 
కృమంబుగాం బాణి ్శవాణంబుం 'జేసీన, 691 

కొ, వరుని ప్రసాదంబున న, త్తరుణులు కుబ్లత్వ ముడిగ తత్త ణమె మనో 
హరగాత్ర ఖై తనర్చిరి యరు దారంగ మరుని మోహనా స్త ముల కియన్, 

ఆ, వితకుబ్బభావ చ్ తారకలమాడి, వెలుంగుచున్నసుతల. గలయం జూచి 
యద్భుతంబు నొంద యాకుశనా భుండు, ౧-ఢపహర్ష మాత్శం గడలుకొనల. 

చ. తనయల నల్లుని నృహూువిధంబుల. గామితముల్ ఘటించి మిం 
చినయనుర క్రి దివ్యమణి చేలసువర్ణము లిచ్చి యాదరం 
బునం దగ ఏడుకొల్పీనం (ట్ర మోదమునం జని రగ భాగమం 
దనుపమహృద్య వా ద్యనినదార్భటు లంబరవిథి నింకంగన్. 694 

క, తనయుని గోడండ్రను గనుంగొని సోవుద వార్ష మొంది కుశనాభముహీం 
ద్రునిం గొనియాడుచు వారల, ననుపమగతి గారవించె నధికవ్రీతిన్ 695 

వ, ఇట్లు బ్రహ్మదత్తుండు గాంపిలా్య్వనగరం బు. బ్ర వేశించి పత్నీ సహి తుండై శ కుండు 
దివంబునందుం బోలె సుఖంచుచుండె. 696 

కే, అంతం గుళనాభ రాజు వుత్రార్థ మొక్క, యిన్ గావింప నాపృధథి వీళుకడకు 
గొ ర్కెతో బ్రవ్మాపుత్రుండుగుళుండువచ్చియింపుసాంపారనుధురో _కినిట్టులనియె 

క. తనయా నీకు సమానుండు, తనయుండు గాధి యనువాండు థార్ష్మిళండు యశో 
ధనుండు జనియించు ధర న, య్యనఘునిచే నీ కనంతయశముం గలుగున్, 

క అని పలికి కుళుంయు ముదమునం, దనయుని నాశీర్పుదించి తపనుని చందం 
బున నుజ్జ్వలుం డగుచు సనాతన మగువిధిలోకమునకుం దదయక చనియున్, 

ఉ. అంతట. గొంత కాలమున కద్చ్భుత తేజుండు పుత్రుం డాముహీ 
కాంతుని గర వార్దిమిహీ కాద్యుతి యె జనియించె మంజుల 
స్వాంతుండు గాధిరా జనుప్రసన్నక శా కలి తాత్తుం డమ్మహో 
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స్వాంతున శే జనించికి రసాపురుహూతునకుకా రఘూ క్లమా, 100 
అవనీశ కుశనంశనుందుం బుట్టుటం జేసి కౌశికనావుంబు గలి౫ నాకు 
సరసాత్త మాయక్క_ సత్యవతీ చేవి దివ్వగుణాఢ్య సతీలలామ 
వెనుకానీ తనప్రాణవిభు డై నబుచికుతో. గూడి భరీరంబుతోడ నాకో 

లోకంబునకుం ఓ జేయు లోకపి తంబుగా నీలోశమున. బర్వ లేంద్రుం డనంగ6 
, బరలగు ప్రా లేయపరప్టతప్రాంతమందుం, జెలంగి కౌాళికి యనువేర సొలిరుదిన్య 
నిర రిణి యయ్యె నయ్యమ నిత్యమమ్ష; పహోతటినిచెంతే వసీయింతు నయ్యా నేను, 

| పవంపడి చేను యాగనియమంబున హీవునంతేంబు విడిచి సిద్దా శృమంబు జే 
భవల్తేజంబునం దపన్సిద్దుండ నైతి మద్భగిని యగుసత్యవతి మహోనదీస్వరూ 
సంబున లోకపావని యె సజ్జనులమరితేంబు దొలంగం ద్రోయుచుండు రఘువరా 
మదీయవంశ క కృమంబును “దచ్చరిత్రం౦బును నీ చేశవి శేషేవిధంబును అ బ్రన్ఫుటం 
బుగా నెటింగంచితిం గదా యని పలికి హర్ష పులకిత గాత్రుం డై విశ ాముశ్రుండు 
వెండియు ని ఖని యె. 702 

ః అననీశాత్త జ పూర్వ రాత్రి నమయం బయ్యుం ద మోజూాలము 
ల్భువి నీరరో భముగాంగం బర్వెం దజుచై భూరిద్యుతిం జారక 
ట్రఏవె నుజ్జ ప్రలభంగిం బొల్బ్చెసు సురవిజ్వేము ల్బలోత్రేకు ఇ 3 
దవధభూమూాక కృతి సంచరించెడరు నందం బొప్ప వంచితే. 703 

 గిరిగువాలయందుం దరుకోటగములయం దాపగాతటంబులయందుం 
దరులందు ఖగమృ౫ంబులు, నెట్ సెడి లీనంబు లయ్యె నిద్రాస క్రిన్, 170 

. తొవలకుం బ్రేమం జూపీ యల తోయరుపోంబకు నిద్ర లేవీ ప 
ద ద్యవనముకారతి మాపి సుర మండలికి న్చుధం జేంపవీ చాల న 
ర ర వమున కుబ్బు జాపి రఘునాయక తావకకీ ర్రిమూ ర్తి నొం 
దె వెడల నాయ నిస్తూ హిమ దీధితి యొ ప్పెడిం గరకు. ప్రాన్సిరిన్ , 705 

, రాజనండనా రా త్రి విశేషకాలం బయ మేల్కొని యుండుటవలన నెల్లి జాగర 
జనితపరిశ్రాంతివలన మ్నాపావిన్నుంబు సంభవించుం గావున నింక సుఖనిద్ర 
సల్పుము 

106 
* అన విని తోడిమానివరు లాముని కి టని రోముహోతపో 
ధనవర తావకానవయవిధంబు యథావిధి గా వినంబజె 
న్ననఘులు బ్రవాతుల్యులు నుహోత్తులు తా వకవంశ జాతుల 
ట్ల నియుతభూరిదిన్వ పృథులద్యుతి నై వై తనరా౭ తీ విలన్. 107 

"లే. నృపుండ వై వె పుట్టి హదపడి విపుుతపము, కలిమి 5 హూం పదమును గన్న వాడ నై పీవ్ర నీయంతనాండవు నీవె కాన జగతి వే-నాక్య డును నీకు సాటి గలండె, 
వ, మహోత్యా భవత్సహాోదరి యెనసత్యవతి గాశికి యను పేరం దనరుదివ్యనది మొ 



బాలకాండము, 95 

భువనపావని యె కులోద్యోతకరి యె ప్ర కాశించుచున్నయది యని బహు ప కా 
రంబుల నతాపసులు విశ్వామిత్రునిం బ్రశంసించిన నమ్ముని శే ఫుల డుల్హంబు 
పల్లవింప సస్మితవదనారవిందుం డై వారి నంది దగిన తెజంగున నభినం 
దించి వారలుం దానును మంజుకీసలయకుసు మవిరచితశయా్యతలంబుల నధివ 
నించి యొక్క ంత సేపు పుణ్య కథా వినోదంబులం 'ట్రాష్రాం బుచ్చి పదంపడి నుఖ 

5 అగ ఎ 
wa ఆ ఇ 

నిద్రం జేసి రారఘు ప్రవరులును విశ్వామిత్రుని సేవించి యమ్మహోత్మునివల న 
నిష్టకథా శ్రవణంబుం జేయుచు మృదుతల్పంబులం బవ్వలళించి సుఖనిద్రం గావిం 
చిరి తదనంతరంబ. 209 

ఆధ 3 . శత్రషత్రకుట్టలబహి, గ్లత మదమధు పాంగనానీకాయరవంబు 

. కొంటు యీకోణనదిమహోగాధ మగుచుం, బులినవుండితమై శుభసలిలపూర 

లత గూడి శకేనలాదం,భత మోజు. ద్ర భాతీకాలవుహీమం "డెలి పెన్. 71) 
. అంతం గౌశికముని యంతికావనీరు, హో గ సంగతపారావతారవములు 
మేలుకొలుపులు పాడంగ మేలుకాంచ్చి సరస మతిం దోడి మునుల కెచ్చరికంజేన్ని 

, చెలున్సుగ 'రామలత్ష్మణుల జీఆ్ రఘూ త్తములార 'మేలుకొం 
డలతపనోదయావసగ మయ్యె నటంచు సుధానుయో కే 
ల్కొ-లిపిన నిద లేచి రఘుకుంజరు లాహ్మ్నికకృత్యము ల్నయం 
బలరలం దీర్చి ర త్తజి నృపాగణి గాళికుతోడ ని ట్లనున్ = 719 

. a ౯ మగుచునొప్పెడు మనము నాంపార నెద్ది, మార్గమున దాంటిపోదముమౌానివర్య, 
అన విని గాభేయుండు రాామున కీట్టనుం దాపసో త్రములు చాంకుకు రే 
వున దాంటి పోద మని గ్రద్దన నన్నది దాయె మానితతియుతుం డగుచున్, 

-ంర్టైర్టూ నిశ్వామి శ్రు, (డు రామ్గుంత్ను ణసహీతుం డ్రై గంగానది, జేర నరుగుట. శయం 

శవ 

. ఇ ల్తెజంగున న త్తపోధ నగామణి రామలవ్షణసహితుం జే తాపనులం గాడీ 

శో ణనది నుత్తరించి తశ్రీరవనంబులు విలోకింపుచు దూరం బరిగ్ యినుండు నభోేనుధ్యగతుం డగునంతకు సను స్తమునినిపే.వితం బగుచాని వాంససారస 
నాదితం బగుదానిం బుణ్యో దకం బైనదాని గంగానది డానీ యమ్మహోన దియందు 
సుస్నాతులై వీక్చతర్పరాంబు గావించి కృతాగ్నిహోత్రు ల యమృతతుల్యం "బై నవావిశ్చేషంబు భతీంచి యనమ్తుహోనదితీరంబున నొక్క_రన్యూ ప్ర చేశంబున నావాసపరిగవాణంబుం చేసి పరమానంనభరతాంత $కరణు లై రచ్చట సమ _స్త్వమునిపరివృతుం డై విశ్వామిత్రుండు నివసీంచె నంత నారాముండు విశ్వా మిత్రుని కోభిముఖంబుగా నానీనుం డై యమ్మహోత్తున కి ట్లనియెం 715 
చార్టు విశ్వామి క్రుండు శ్రీవామునికి గం గాపరక్ష లసంభన పృకారంబు 'దెల్పుట, శ్రుర్గుం- 

. తాపస మూదివ్యాపగ, యేపగిది జనించె జగము ల ్రియ నిండెళ౯ా 
యేపగిది జలధిం గలసెను నావై గృపం జేసీ యంత నయముగ జెపుమా 



9é గోవీనాథ రామాయణము 

క, అనవుడు రఘువరముఖసం,జనితవవోమృతము. జెవులం జవిగొని స్మేరా 
నను. డై సుమనోగతి నృమ్హునిరా జిట్టనియెం గుతుకముం దళుకా త్తన్, 111 

క్క కల దొకయళిచికుర సురా, చలపు త్రీ మెజుంగుదీలె శశికళ మరుగ 
శ్లైలగుజ్జ మఖలసురరమి,ణుల మూడాభాహణము మనోరమ యనలన్, 118 

చ. హినువదవోర్య రాజు ముది హపాచ్చిశకోరిక నివ్వటిల్లంగాం 

బ్రమద మెలర్ప నక్క_లువరాయని రేక దృణీకరించున 
య్యమను యథావిధిం బరిణయం బయి తత్సతియందు గాంచె నా 

సుమహి తరాపయావనసుకోభితగాత్రులం గూంతు లిద్దజున్ , 719 

తే, సురలు దేవహి తార్థ మాసుతలలోన,, 'చెద్దకూంతురు. గంగ యన్పేర నలరు 
దాని నిమ్మని హీముథ రాధరుని నెయ్య, మెసంగనడిగిరి త్రైలోక్యహి తముపొంటె, 

క, అడిగిన నక్కుథశేంద్రు డు పడంతుకం దనపుత్రి భవన పొననీ గంగ 

న్లడు వే డ్క లోకహి తము, దడయక దేవతల కిచ్చెం దద యు6 బ్రీతిన్. 12; 

క. ఇచ్చినం గ కొని నిర్ణరు, లచ్చ నలరి లోకములకు హిత “మొసరింపం 
జెచ్చెర గంగను దోడ్కొని, యచ్చుపడంగ నాకమునకు నరిగిరి పెలుచన్, 

'వ ఇట్లు స్వచ్చందపథగామిని మైనగంగ సురలచేత నాహూయమొాన మొదివంబు 
నకుం జని మహానదీరూపంబున సురగకుడోర గముని సేవిత యె యెల్లవారలః బ 
విత్రులం జేయు చుండె నంత రెంకవకూంతు భుమా జేవి యు గం 0 బైన వ్రతం 
బరగీకరించి శెలసానుకందరంబుల దపంబు. జేయుచుండ నొహిమువరకుం 

డక్ట్యనకుం దగినవరుని విచారించి సకలలోకన మస స్ట ్ రతుండై నరుద్రు,నకాసం గె 
నిది తి త్రీభువనాభివంద్య లై నగంగాపర ర్లొెలసంభవ ప్ప ప కారం బందు6 ది ద్రపథగ యైన 
గంగానది మొదల ద్రివిష్టపంబు నధిగమించి యందు మహానదీ సర్టీరూ విణ మై 
స్వర్లోక ౦బునం బ్రవహించినచందంబు నెజింగించికి నని పలికిన నారామ 

లవ్ష్యణు లిరువురు వీ వ్ర్తిసంవ్భాష్టసశ్వాంగుతై. విశ్వామిత్రు, నవలోకించి మహో 
తాధర్మ యు రక్తం బైనయాగంగాఖ్యానంబు సంతేపంబుగా మీచేత గధితం 

బర నేవు దెవ్యమానుష సంభవ ప్రకారం బంతయు సవి స్తరంబుగా నెజింగిన 
_మహానుభావుండవు శై లపు త్రి యెనగంగా దేవి మహానదీస్వరూపిణియై ముల్లో 
కంబులం ద్రవ ర్రించుటకుం గారణం బెయ్యది యేకర్ష్య ంబుఐ౦ గూడి ముల్లో 
కంబులయరదో వి యతి వహించె నేకారణంబున మార్త తే యగామిని యయ్యః 
డత్స9 కారం బంతేయు సవిస్తరంబుగా నెజింగింప నీచే యర్హుండ వనిన బుషిస 
భానుధగతుం డై డై నవిశ్వామి త్రుండు హార్ష పులకితగా త్రు ౦ 1 యి ట్లనియె, 

అంధ్రుర్టూ విశ్వామి త్రుండు (వేగౌమునికి( బార్వతీవృతాంతంబు 6 చెలుపుట. ద్రుద్దుంా 

+ ఎలమి శశాంకమాళి కుధ శేశ్పురనందన నిట్లు పెండ్లి మొ 
న! బువ్వుతావిగతిం జి త్రము లొక్కటిగాం "'బరస్పరం 



యే 

శాల కాండ ము, ర 

బలఘుముదంబుతో నహారహాం బెవంచాయక సాఖ్యసంపదం 

దలకొని పోల్చి రెంతయు సనాతనదంపతు లై జగంబులన్, 724 

అంతే, 725 

మృడుం డొక నాండు "వేడుక న మేయ భుజూబల శాలిపుత్రు,నిం 

బడయంగం గోరి యత్తుహినపర్వత రాజకుమారి గూడ సాం 
పడరంగ నూజువర్ష ము లవార్నిశము ల్పరవమానుర క్రిచే 

నెడల బడ కుండ నిత్యము రహి న్పూరతం బొనరించు చుండంగన్,. 726 

. జలజభ వాద్య శేషసురస త్రము లొక్క_ట గుంపుం గూడి యా 
యళికవిలోచనుండు తుహినాచలనందనితోడం గూడి మి 
కలి సురతం బొనర్పం దొడలాౌం దగ వారల తేజ మేఘునుం 

డిల సహియింప నోపు మన మిత్తజ్ నవ్విధి మూన్పంగాం దగున్, 727 

అని చింతించి సుర ల్కు_తూహలముతో నచ్చోటి కేతెంచి యం 
దు నియాథేచ్ళ నఖండత న్సురత మెంతో వేడ్క గావించులో 

కనిదానం బగుళంకరుం గని నమస్కాారంబుం గావించి ఫా 

లనిబద్ధాంజలు లె నుతించిరి శు ఖభాలాపంబుల నృ క్రిత న్. 728 

. దేవదేవ మహాదేవ బేవవినుత, లోకనాయక నతభ క్ష లోకవరద 

శర్వ శంకర యీశాన చంద్రమౌళి, నీకు (యొ,క్కెద మాలింపు నిర్మలాత్మ్య, 

ఈశ యేపారు నీలేజ మెవరు దాల్ప 

నోపువా రిట్టరతికృత్య ముడుగవలయు 

బ్రవాచరవ్రతంబునం బరంగవలయు 

నివ్వరము మాకి(క ననుగ్రహింపవలయు. 780 

. దేవా యమోఘం బై నభన శ్తేజంబు సహింప జగంబు లోపవు కావునం 
చేజంబు నీయందు ధరింపుము లోకహి తార్థంబు చేవిసహితుండ వై తపంబు 

గావింపు మని ప్రార్థించిన చేనతలవచనంబు విని దయాళుం డై సర్వలోక 
ముహేశ్వరుం డగుపార్వతీశ్వరుండు వేల్పులం జూచి మాచెవ్పినట్ల మదీయం 
బై నతేజంబు నాయందె నిలిపెద స్వస్థ చిత్తులరు గం డిప్పు డనుత్తమం బైన 
మద్వ్వర్యంబు శెతస్థ్రానహృదయసంపుటసంతు భితం బయ దీని చెవాషండు 

ధరించువా6 డెటీంగింపుం డనిన నయ్య్యాదితుస్టలు వృవషభధ్య్వజున కి ట్లనిరి, 

. విడువుము తావక తేజము, దడయక 'తాల్పంగ నోపు భా త్రి యటన్నళ్ 

మృడుం డొంగా కని గృక్కునం బుడమిం గాపంచెం దద్యిమోచన మనఘా. 

జర ఇ, a i) ధి నా ఇట్లు విసర్జించిన నమ్మహో తేజంబు శె లకాననసహిత మైనమహి యెల్ల నింగె 
నప్పుడు, 788 
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అమరు లనలునిం గనుంగోని యనిలు6 గూడి 
చెలగి నీవిందుం దగం ద్ర వేశింపు మనిన 
విని యతం డట్ల కావింో జనవ రేణ్య 
యనని శ్వేతాద్రి యన నొప్పె నచటి నెలవు, 784 

బెచ్చోట షిసష్థం బయ్యె నది కా _ర్టీ కేయజన స్థానం బై బె నదివ్యశరవణం బై పావకాదిక్యసన్ని భంచె విలసి బె నంత జేవతలు 
సీను స్తమునిగణసమేతేంబుగా నయ్యు మామే వాశస్టరులం బూజించి రప్పుడు, 

. కట్ట డితనమున వెల్పులు, గట్టిగ దన క వ్రీయంబుం గావించుటకుం 
నట్టలుకం దత్చృలంబున్సు నట్టి కుడుచున ప్ధాన రుం గా కని యువుయున్. 1736 

. కనుంగొనలం దాన్రదీధితి, ననరారం మేను & దీ ప్త దవశిఖచందం 
మున నలరం గోధ ప మద్ వె: కొనగా వోయిట జలంబుం గొని యిట్లని యెన్ . 

* కొడుకును గోరి ప్రాణవిభుం నాడి సుఖంచెడునాకు నిమ్మెయికా 
విడువక దుస్ట్రు వ నడుమ వి ప్ఘ్న మొనర్చితి రిట్లు గాన నిం 
పడ రంగ ేల్పులార యిది యాది బత్నులయందు మో కీంకం 
నొడుకులు పుట్ల కుంజెదరు కోరి శవించితి నిక్క మింతేయున్. 783 
అని వలికి వెండియు. 

789 
. ఎను వఏిశీంచి క (కుద్ధ్యయె యేను దాల్చం 
దనిన యీ తేజ మో వెట్లు దాల్ప్చీతి మిద 
మొదలు బహూునాయక కతంబు? బొందు మనుచు 
చాప మిచ్చెం బనంపడి “ లతనయ., 

740 
మజటియు వసుంధర ను దెశించి యూ=మర త్వాదినానావిధరూవిణి వై మచ్చాప శొధవిపర్య స్త స వ్రకృతివై పుత్రక కృత క్రీ తి నొందకుండు మని యిట్లుకఫోరంబుా శపించె నంత చేవతలు పార్వతీశ చెత్త శప్తుల మొగంబుల లజ్ఞావిపాదంబులు వొడమ నిజనివాసంబులకుం జనిరి శంభుడు దేవీసహితుం డై యచ్చోటు విడిచి తుపారగిరియు తేకభాగంబునకుం జని తదియం బె 5 సయొక్క.మహోన్న త్ర శృంగంబుమోందం దపంబు: జేయు చుండె నిది పార్వతీవృ కాంతం వింక్ గంగావృతాంతం బెజింగంచెద వినుము, 74l 

-ంద్యుర్దూ విశ్వాని తుడు శ్రీ శీ రామునికి గంగాన్భతాంతంబు చెల్పుట్, చుం 

అమరు లంకబును మహర్షి సవే మత్తు రై కడు వేడ్క బహ్హాను గానం బోయి వినయంబు భా క్షివి వేశంబు లేర్పషం దత్పాదములకు ష పందనముం జేసి 
నలువ మా 5 కాక కండు సేనానాయకుండు లేమి చేసి జె బై త్యుల చేత జిక్కు.. వడీతి మష్టమూ ర్తి రికి( బుట్టి నట్టవాని గృహింతు మని యున్న నదియునాండట్టయయ్యు "లే, చామరసగ ర మాకింకం 6 దగననే కార్య, మెద్ది యోచించి త్రలోక్యహి తముఫొంకు 



బాలకాండ ము. 99 

నానతిమ్థు సమ_స్పవిధానవిదు(డ, వీవు మాకందణకు దిక్కు నీవ కావె. 142 

న. చేవా క కొల్లి మాకు భగవంతుని చేత నెన్వండు సేనాధిపతిగా దత్తం బయ్యె 

నమ్మహోత్తుం డి ప డుమాసహితంబుగాం దపంబుం జేయు చున్నవాం డింక 

వేతాక్కని నిన్చాశింపుము. 148 

క, అని సురలు విన్నవించిన, విని వేలుపుపెన వారి వీశ్నీంచి కృపా 
జనితానురాగమున న్ని ట్లనియెం బలుకులు సుథానుయము ల యుండన్. 

చ. పరమసతీలలామ యగు పార్వతి వల్కినభంగి నింక మో 
గటతితలయందు నందనులు గల్లుట చొప్పడ దింత నిక్కునం 

బఖిమర లేదు పావకునియందు సమున్నత మైనళూలభ్యా 
త్పరమపవి త్ర తేజ మది భాసిలు చున్నది హేముగాప మొ. 7415 

"తే, శాంభవం బై నదిన్య తేడంబుచేతం, జిత్ర భానుండు కడు వేడ్క శీత కేల 
పుత్రి యగుగంగయందు సత్సుత్రు నొకనిం, బూనికలిగించుమోకుసేనానిగాంగ, 

వ, వుజియు నాగంగాబేవి హీమువంతంబునకుం బెద్దకరా(తురు గావున నుమా 

దేవి ధరింపం దగిన శైవం బగు తేజంబు చా న శః మంబునం చాల్బనోవు నవ్వి 

ధం బయ్యుముకును 'బహుముతం బె యుండు "నని వీతానుహూం డానతిచ్చిన 

నిలింపులు కృ తాస్థుల వై మెతి మని సంతసిల్లి యమ్మసహోత్తునిం బూజించి యనుజ్ఞ 

వడసీ బవాధాతుమండితం బై నై కై లొసనగంబున కేం జని సరదేవహరోహీి 

తుండై నపావకునిం జూచి నుహోత్తా నీయందు నివేేపించి యున్న మా హేశ్వరం 
బగుతేజంబు పుత్రార్థంబుగా శె లపుత్రి యగుగంగయందుం జేర్చి "దేవతలకు 

పాతంబుంజేయు ము న్ నియోగించిన 'సప్పావకుండు గంగకడకుం జని సర్వ చేవ 

తాహితార్షంబు గర్భంబు ధరింవు మని పలికిన నేవి దివి, న్ర్రీ రూ పథధారిణియె 

పొడసూపినం ద దేయసౌం దర్యాతిశయంబు విలోకీంచి మోహితుం డై పాన 

కుండు దనయందు వ్యాప పం బె న లేజంబు సర్వానయవంబులవలన విసర్టించి 

గంగాదేవి సర్వావయవంబులయందుం బ్ర బ,సరింపం జేసిన నద్దివ్య లేజంబుముఖనా 

సాొదిసరాగీవయవంబులయందు నిండిన నేవి ప్రవ్యథిత చేతన యె పానకుం 
జూచి యి ట్లని య. 5 త్మ 

అమరపురోహిత నీకే జము దాల్పంగ నోప నై త్రి జాంబూనద శే 

లముభ్రగిం జూల et గు విమలలయాన్ని శిఖమాడి క వెలిలౌడుం గంగకు. 

క. అని పలికిన నచ్జేవిక్, ననలుం డిట్లనియె నపుడు హైమవతీ శం 

భునితేజ మిది 'సుతార్థము, పనిగొని నీయందు నుంపం బజె నాచేతన్. 749 

, మాయం జూల వేని 'మునుకొని నీ నతి, గారవంబు గలుగు గర్భము హిమ 

శిఖరిపాదముందు. జేర్పుము గృక్కు_న, ననిన నట్ట చేసె నమరతటిని. 50 
న ఇట్లు గంగాదేవి తనయందుం చేర్చిన యద్దివ్య తేజంబు వహ్నివా్యా ప్తశ్వేత 

న 
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_్ల 
బు చేళ్ నభింంజితం el పూకో క్షక్వేతీపర్షతసకి మాతం చ్ నళరవణంపె 
ర్వంబును గాంచన నన యం. బయ నందూ భాస్వరతరదివ్య చే జచేహుుండును బిత్ర 

భొనుసను ప్రభు ంజును నగుకువూారుండు జన్స్న౦ చెం దచ్చణి తా ధిక్యంబువో 
నంద పషజూాంబూనవనప ప్రభం బె నకాంచనంబును నీర్శలంబ నర 'జతీంబును బొడప్సి అత 

స్తా యచ్చట మేదినియంట్లో వ్యా్యావించెః డకారగుణంబునలనం దా "మ్ర కృష్ణాయ 
సంబులు నన ల నలనస(గ ౫ యూ అంపునలనల ,౫ చు 

శె లికృతలిన కేజోరాశియందు విసదించినం దగ్గర్భనిత, ఫమా మాతకృంబునం ద శే 

శర జ్యో 
హో క్ర సకంబులునుం బుకైం దద్దివ్య తేజ: ప్ ప్రభౌవం 

తకుగుల లృలతాపవ రు తేెనంబు లన్నియు సునర మయంబు ఆ తేజ \ ౯ ద. రూ నె నచ్చటి నెలవు నానాధాతుళుండితంతై యొప్ప నాటంనోఆఅె సువర్ణం 
నకు జు తీసాకవిఖ్యాతీయు నె వై ₹ప్రనరసనువృభయునుం గలి. 751 

చ, రయమున న్కు మారునకు?ం గ్రైన్మార ఈ తీరము లిచ్చి “పంకం గాలి 
స్మిత యమున వేల్పు లందజును గృ_కెకల న్నియమింప వార ఆం 
త్ర్యుః గస మోాటింగాం దవుకు న 

a 
బున న నచ్చటి శ 

నంవనుం డంచు. దలంచి యాతని 

న్చికయమున జన్నుపా లొసల్మి పెంచికి లోకి వా'తార్థ ను త్తజిన్_ గల్ 
కేం ప్రకా స్తనష్టపానప ప్ర వృద్ధుం జగుట,వలన నిస్కుమాకుంజ సౌం వలరం గా "2 

'కేయుం చన వ మజ నరముల ER రీతుంగు, | ననుచు సం పి * వేల్పులాడిరపు 
క, ఇందుఫరునిషఘున చేతు, స్ప్య్రంవంబున జనన మాట కోతేమున నతేనికా 

బృం వారక సందోహము, స్మ_ందుం డని పొగజె నపుడు కౌతుక మరలన్. 
తే, గకిమ గర్యో ప్రనకంబందు సన్న మగచు, నధికకాంతిచే దీవ్వమానాగ్ని భంగి 

నలు పు స్ర్రాని ౬ గని కృ తెకొలు చెలంగి స్నపన మొనరించి రస్పుడు సంతేసమున, — 

క 
అర్ 

Ca 
తో లో. అన్య. గ తక లు టామీ రగ్గులు నలువ | 

ఇవి 

నొజు చవోముఎ మవాల్చీ నసొంపార నొక్క 
దివసమున వ" ౩చను పాము mA 

మిగుల సుకుమార దేహా వై పొగడు గాంశె, 
తే, సముదితం బె నదిన్న 'కేజంబుచేత, స 

జ 

756 

ంరబలాధి శు ఎ రాతుసుల నధించ 
నందువలన నతండు వడా సున, గరిమ వేనాని యనల విఖ్యాతింగనియె, 
మురసమాన గంగవిధ వ మద్భుత్ర మై నకుమారసంభొవ 

కృనుమును స సర్వముం ెలియంగా నిసివించికిం గా _రిశేయునం 
చమతినళ్లో క వైయు నవం డాయువు గల్లి సపుత్రపొత్రు 

తో 

ల ( 

అ సా 
cm టి 

తను సుజ మ్య్ త్వం గాంచు ప సరుంచితతత్సలతో కతన, 7 శ్ 
హో 

న్ 

£; 

ఇఒ 

క 

లం a ON తా 
> స - 

ల లాయ జ 
ఆను పలికి వశ్వామ్రండు నెండియు రామభద్ర నవలోకించి యి టనియు, 759 

శ) 
పాం సా న్ని 4 జ వికారను మ, దు. కీ కా రజ క కషం * 

-ందుంై వము ర Uy మునకు సగరచ కస ర్త్కిధ6 దెల్బుకు. ర్రైర్దుం- 

చ, అలరు భొనత్కులాంబుధిహివూంకుం కనా సగరావనీశ్ళకుం 
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డలఘుతర ప్త 'తాపమున నొతండు సాగర వేష్టితావనీ 

తల మనిశంబు ధర్మ గతిం దప్పక యేలుచు. జ్ర వర్తి యె > 

బలరిపువై భవస్సురణ భాసిలుచుండు నమానువ ప్రభన్ . 740 

కే, దశరధకుమార వినుము విడర్న రాజ, తనయ ధరి ఇట్ సత్యవాదిని పతివ్ర 
హని తొ గగణనీయ శేశిని యనెడుసాధిప, య 

"లే. మజియు నారాజమాళికి గరుడభ నిని 

కామునిజయాగస్తుమ యరిష్ట్ర నేమిదుహీత 
సువుతి యనువేర నొప్పాఠు సుందరాంగి 

నేయ మెసంగ ద్వితీయ ద్వితీయ యయ్యు. 7€2 

క, ఆయికునురు సన్నులు తన, కాయతసౌఖ్యం బొసంగ నభినవవిభ వ 

శ్రీయుతుండై బహుకాలము పాయక యిలయేలె నొన్భపాలుడు వ్రీతిన్. 

వ. ఇట్లు రాజ్యంబు. వేయుచు. 764 

క, తనయులు లేమికి వగ నెక్కానం బత్నీయుతీముగా భృగు ప్ర స్త్రవణం 

బనుశ్రెలమందు చేవుము, దనరారంగ నుగృభంగిం దప మొనరించెన్, 765 

వ, అంతే, 1766 

క, నూజేండ్లు సనినవెన్మ_ స్కురారాధ్యుం డై నభృాగువముహాముని కరుణో 
దారుడు డు ప్రత్యతం బై, కూరివితో నిట్టు లనియెం గువలయపతికిన్. 767 

చ అలఘుచరి త్ర నీకు సముదంచిత మై తగుపుత్ర లాభముం 
గలుగు ననంతనె భవ మఖండయశంబును వృద్ది బొందు నీ 

యలికచలందు నొక్కు తెకు నజ్యది వేలసుతుల్ జనింతు రిం 

గ్రాహ్ీ యయ్యు నయ్యావనిపకికీ, 

పలర నాక శ్ర కొక్క డగుణాశు (డు నంశోకరుండు గలెడున్, 762 

క. అని మునిపతి వర మిచ్చిన, విని నరపతిసుత లతనికి వినత లయి మునం 

బున వీనయవాక్యముల ని ట్లని రప్పుడు ఫాలకీలితాంజలిపుట ల. 769 

"లే. నీపలుకు నిక్కృమగుం గాక తాపస్పే సంద్ర, 

పరంగం బెక్కండ్ర సుతుల నేతకుణి గాంచు 
నొక్క. సుతు. డేమృగాతకి నుద్భవించు 

గరు౯కె దళుకొ త్త నింతయు నెటులం జెపుమ, 

. ఆరాముల వచనము విని, సారసగ ర్భాత్మజుండు సంయమి వలి కె౯ా 

మో రెవ్వే నెట్టు గోరిన, నారీతి జనింతు రిది యథార్థము చుండీ, 77! 

. ఒక్కడు నంశేకరుం శం, బెక్క_ండ్ర్రు డు,నుతుల్ ధరిత్రి బృథుబలయు_కీక 

మిక్కి_లిం గ్ రివ వంతును, నిక (౧-ము నావచన మింక నృప పసుతలారా. 1772 

ఆ. అనిన న గృపక్ని యగు శేశిని కుమార,. వరుని. గోర నొకని వంశకరునిం 
దక్కినట్టినుదతి తనయుల. బెక్కం జ డ్ నధికొబలుల గో నద్భుతముగ, 778 

జన తానె చూ 

CR 

లి 



102 నోవీ నాథ రామాయణము 

వ. 

కో 

అమ్లునీం ద్రు, ౦ డక్కాంతలు గోరిన వరంబు లొసం౫ా నారాజ శేఖరుండు లబ్ధ మనోరభుం జ డై భృగువ్రునకుం టబ్రడశ్నీ ఇంబును ఒ బ్ర ణామంబునుంగావించి యతవి 
చేశ ననుజ్ఞ వేసీ పత్ని సమే తుండ డై నిజపురంబునకుం జను దెంచి పు త్రూాదయంబుం 
గోరు చున్నంతం గొంతకాలంపు సనినయనంతరంబ. 774 
జనవిభుని యగసతి కేళిని గాంచె సమ స్తసాధుకితూగతునికా | 
జనకంటకు నసమంజుం, డనుపుత్రుని వంశేక్రు వుహాబలు నొకనిన్. 175 
అంత సుమతియ నడు కాంకగర్భంబునం దుంబ మొక టిపుక్టైందొలుతనదియు విరియం దోడుతోడ నలువది వేవురు, సుతులు వుట్టి రందు సుకుచిరముగ. 116 
వారి నెల్ల దాదు లారూఢిగా నా నాజ్య, పూర్ణ ఘుటములందు( బొసల నునిచి 
సంతతంబుం 'బనుషం గొంతకాలమునకు, శే శవంబు వ్డ్తి సంభ, ముమున. 777 

. భవన మనోహారస్సురణం బొల్పు సమం చితయానన వృభఖా 
సువిహితకూపు వై మిగుల సొంఫును బెంపును గల్లి "లేజము౯ 
జవమును విక కమంబు భుజస శతముః గాల జగత యెకసం 
_సవమున న్ వీ రెంతయును డండ్రికిం జాల ముదం 3 'బలర్పంగన్, [వ 

* ఆయసమం౦ంజు. డెంతయు దురాత్ర ర్ల తై బహుళావలేపతం 
నాయక సంతతంబు బుధవాలికి శ బాధ యొనర్ఫుచు౯ా రహీి౯ా 
డాయుచు బాలురక౯ా బహువిధంబుల నొ కట జిక బట్ట క్షు 
యో యని తల్లడిల సరయూనదిలోం బడవై చు ను గ్రతన్, 7179 

* ట్లు వాపసమాణూారుండును సజ్ఞన ప్ర ప్రుతిబాధకుండు నై వర్తించు చండ నంళం 
గొంత కాలంబున కయ్య సమంహ నకు -దేజోజి తాంళుముంతుం డె యంకు మంతుం డనుకుమారుం డుదయించి సరీజనుబకును బ్రియంవదుం డె సర్వ 
లోకసమ్మ తుం డై జబ యొప్పుచుండం దద్దుణంబులకు సంఠసిళ్టుచుసగరుండు గొడుకు 
నలని మోహాంబువిడి డిచి యతనిదుళ్చారిత్రంబులు వినరామికి రోయుచు సకలజ 
నానురాగంబుగా నసమంజు. బురంబు వెడల ననిచి కొంత కాలమునకు బుత్సి క్పురోహితుల విచారించి నిశ్చయించి సకలమహీ పానాయకత(ంబు సార్గకము గా నొకయకశ్వ్ష మేధయాగంబుం గావించె నని పలికిన విశ్వామిత్రు నిపలు 
కుల కలరి రాముం డవ్మహోత్తు నవలోకించి మునీంద్రా మదనీయంబునం బుట్టిన పూర్వికుఅచరి త్ర తంబు వినవలంతు సగరునియజ్జం చె _తెఅంగునం బ్రోవ ర్రిశ్లె సవి స్తరంబుగా నెజీంగింపవే యని యభ్యార్థించిన నమ్మునిస్వామి రఘునా్యమి కి ట్సనియె. 

780 
. హామువింధాగ్టిచలమధ్య చశమున ధా శ్రీళుండు చి _త్తంబునం 
డమ చం బోప్పుం దురంగమెథధ మొనరింపం బూని కావించుచో 
కనుణీయుం డగునంశుమంతు౭ంకు దదర్గం దై నయశోంబు న 
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య్యమరారుల్ గొని పోవ కుండంగ సముద్య చ్చ క్రి రత్సీంపంగన్. 71 
(రురు ఇం ద్ఫు(డు వంచనచే సగరునియాగీ యాళ్వమును గొనిపోవుట. శత్రుం 

చ, అనిమిషనాథుం. డొక్క కుహూనాసుర వేషము: దాల్చి యంశుమం 
తుని వెస డాంగజీంచి కువితుం డయి పర్వమునందు నశ్వముం 
గొని ఫణిరాజభోకమునకుం జని యం దతిగువ్యూ మైనయా 
ఫఘనక్ పిలా శ్రమంబు వెనుక౯ా వడి దాంచి చనె౯ రయంబునన్. 752 

సీ, అంత బుత్విగ్వరు లధ్వరాశ్వుము పోవు కొజింగ మహీపతి కిట్టు లనీరి 
పార్థివో_త్తమ యాగపళువు, వాతం బయ్యె వెస నశ్వచోరుని వెదకి చంపి 
హయమును డెప్పింపు ముధ్దురంబునకు ఛిద్రము గె నేనియుం దప్ప కిపుడు 
మన కందజక్రును నమంగళం బొనం/ూాడు నట్లు గాకుండ నీయధ్వరంబు 

కే, సాంగముగం జేయు మనవుడు జనవిభుండు 
చాల మనమున. జింతించి సభకు వేగ 

యమితసత్వుల వష్టీసవా స సుతుల 
నపుడె రావించి వారి కి ట్లనుచుం బలికె, : T88 

ఉ. పుత్రకులార యేవలనం బూర్వసుపర్వులు మాడం గాన మో 
సత్రము శౌ స్త్రదృఫ్థవిధి సాగుచు నున్నది యధ్వర క్రియా 
సూత్రవిదుల్ మహామునులు సూచు సదస్యులు నేలకో మహో 
చిత్రముగా మహోశ్వ మది చెచ్చెర సంహృత మయ్యె నీయెడన్, 734 

ఉ మారు మదాజ్ఞ చే రయము మోిజంగ నేగి పయోధి చేత నా 
ప్పా రెడు మేదినీజగము. నారసి యశ్వము లేక యున్న న 
ట్లూరక ధారుణితలము నొక్కాకం డొక్కొ_కయోజనంబు సొం 
పారంగం ద్రన్వుం డధగరహాయం బడి గనుండుదాంక5 నుద్ధతిన్ . 785 

తే. భోజబలంబును నిభ్భంగి భుజగజగము 

దాక వడి నంట ద్రప్వ్ య సోకమహిను 

నందు శోధించి పహయచోరు నరసి చంపి 
సవనహాయమును గొని తెండు సత్వరముగ, 756 

వ, ఏను దురంగదర్శనం బగునందాంకం బౌత్రకుం డై న యంశుమంతునిం గూడి 
యుపాధ్యాయగణసహి తుండ నై దిక్ వహించి యిచ్చట నుండువా(డ. 787 

రుడు సగరప్పు తులు భూమి యంతయు దన నారంఫించుట. చ్చుర్టుం- 

చ. అనిన మహోప్రసాద మని యాసగరుల్ వళ యావసానసం 
జనిత పయోధ రారవము వాడ్పున నింగి చెలంగ నార్చి యే 
ర్చినబడ బాగ్ని కీలలవి శేషము దోంసం బ్రదీ ప్తమూ రు లై 
చనిరి ముఖాశ్వుము చెషీదక శ _క్రిగదా ప్రముఖాయుధాథ్యు లై. 788 
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వ, కి క్తెఅింగునం జని గురూపదేశ కోమంబునం దూర్పుబెస మొదలుగా 
జంబూద్వీపంబు చుట్టురాం దిజుగ నాకొక్క డొక్కొాక్క యోజన౦బుం 
(దృన్వుద ముని నజ్రస్సర్శసవాంబు ఛై ననఖంబుల నళనికల్పంబు తై నళూలం 
బుల దారుణంబు లై నహలంబుల మహీతలంబు భేదింపం దొడంగిన నప్పుడు 
భిద్యమానమహీనినాదంబును నధ్యమాననాగాసురనా నాసత్వనిర్లోషంబును 
సగరులకోలావాలంబును సాం్యక్కంబుగా నొక్క.టి యె భూనభోంతరాళంబు 
నిండి చెలం7 139 

చ. నిరపమభంగి నిట్లు ధరణీతేలముకా భుజళ క్రియు_క్రిచే 
నణువది వేలయోజనము లద్భుతవై ఖరి. దృవ్వి రానే 
శస్ప్టరసుతు లంత సిద్షముని సాధ్యసురుల్ భోయ నుంది భారతీ 
శరు కడ కేగి తచ్చరణ వారికవహాడగ్గియికి౯ా ఏినమ్రు లై. 190 

యర. దేపతేలు సగరపు కృఫీతుశై హతో మొజలిడుట. చశ్లురుం- 

క. పటుతీరభొంగి సపర్యలు, ఘుటియించి హృూదంతరమున. గాతుక మలరకా 
నిటలతటన్వస్తాంజలి, పుటు లై యి ట్లనిరి కడు. ద బుద్ధత వెలయన్. 1791 

చ. వెలయ.6గ మోకు 'దెల్ప నొకవిన్నప మున్నది చి త్రగింపు మూ 
జలరుహూగర్భ యాసగరసంభవు లుక్వి. బ్రడష్నీణంబుగా6 
జలమున ముప్టిమున్షరకశాన ఖసీరముఖంబుల౯ రసా 
తలభువనంబుడాకం జనం ద్రవ్వ్రి భూరి భుజాబలంబునన్. 792 

ఉ. పండె మఖాశ్వచోరకుండు వీంె దురాత్తుండు వీండె వైరి పో 
పండె సుమో తలంప మఖవిస్ను కకుండు వధింపుం డంచు చె 
గౌడుచు విడు వాం డనక నములకుం గనంబక్షవారి మో 
మోడక త్రుంచి కింక గమలోద్భవ తద్విధి వేగ మాన్పవే. 198 

మ. అని యావేల్పులు విన్నవించుటయు భాపాదీశు డ వ్వేల్పులం 
గని యోనికకులార కౌరి కపిలాఖ్య నాని మై యున్నవాః 
డనిశం చామహనీయమూ ౩ ఘనకోపాన్న స్థష్పలం గాలి చ 

యన బంచత్వము నొంవలగా: గలకు మి కత్యంతవార్ష ౦బుగన్ , 794 
(కే, శీకివిభేననంబున ద్వీజీవు లైన, సగరపుక్తుల నాశంబు స్వషలార 

నిశ్చిత వువళ్యభావులు నీయతినలన, నగనవవలవదు దీనికి స్వస్టుల రయి) 
క మోమోనెలవులకోం జనుం, జీ మనమున నష్ము మోరు ధృతి వదలక “హా 

కీమింద శుభము గలిగెక్షు, నామాధనవ్రకపణం జేసీ యనిమిషులానా. ఇ₹95 
క అని ద్రుుహిణుం డానతిచ్చినం, జని రయాష్థదత్యు లాత్త్మ నసనదనంబుబుకుకా 

వినయమున (మొక్కి. పీడొని, ఘనతరసంతోవకుతుకకలికహృడయు తై. 
వః అంత నిక్కడ. 797 
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యిం ఆసగరావనీం ద్రసుతు ల య్యిహిలోకముదాంక 6 ద్రవ్వ్ య 

వో సవనాశపముం జనినచొప్పు గనుంగొన లేక మిక్కిలి 
న్వేసరి తండ్రి చక్కటికి వెండియు వచ్చి ననుస్క_రించి యు 
ల్లానము లేనిమానసము° న్వచియించిరి దీనవ కు) ల. 798 

ఉ. అయ్యి ధరి త్రియంతేయు రయంబునం దృవ్వితి మెందు నశగముం 
జయ్యన నశిర్టేచోరుం బలుచం గన నై తమి దోర్చలంబుచే 

నయ్యెడ యత్ దై త్యపత గాదులం జంపితి మింకమోోధూాయడ మూ 

కెయ్యది కార్య మన్న వసుభేశ్వరు. డిట్లనుం జండకోపుం డై. 799 

ఉ. కృమ్మణి నేగి మోరలు ధరాతలము న్వుడి. దని లోకముల్ 

ద్రిమ్మని యశ్వచొోరకునిం దేకువః గన్లాని వే క కృశాస్థై. 
సతీ రండు పొం డనిన. జయ్యన వారు రసాతల ప్రదే 

శమున కేగి రొక్కమొగి సత్వరతకా జనయు కీ ఇండియున్. 800 

క. ఈగతి భుజావలేప్క శ్రీగరిము దలిర్ప భుజగనసీముకుం జని యెం 

తో గాఢకుతూపహాలమునం శ్రూగాశకుం జనిరి మొదల ట్రాభవ మొప్పున్ .80 1 

వ. ఇవ్విధంబున6 జని యందు సర్వకాలంబునం దెయ్యదె భూ భారవాహూనజనిత 

భేదంబున నొక్కి౦త విశ శ్రమార్థంబు శిరంబుం జలింపం జేసి దాన భూకంపంబు 

గలుగం 'జేయునట్టి దానిం బర్వతారణ్యసహితం +౫; -బెనమహీతలం బంతయు శిరం 

బున మోచికొని, యున్నదాని మహాపర్వతసన్ని కాశం బె నదాని విరూపాతు 

నామకం, బె నదిగ్గజంబు విలోకించి సమ్మానించి దానికిం బ్రదజ్నీణంబుం 'జేని 

యచ్చోటుం వాని యామ్యదిశకుం జని యందు, 802 

ఆ, అఖలభువన భారమంతయు శిరమున, దాల్చి హౌముపర్వతంబుకరణి 

నలరుదాని యలమహాపద్మమనుదిళాగ జము: గాంచి యరుదు గడలుకొన లో 

"లే, దాని వలగొని యవల మానితముగం బళ్చిమాశకుం జని యందు పర్వతంబు 

మాొడ్కి. నొ ప్పెడుదాని సౌవునసమనెడు,సావుజంబును గని చానిసేమ మరసి, 

"లే, జానికిం బ్రదతేణముం జేసి ధరణి యల్లం దృవ్వుకొనుచు బల్నప్రాఢి నివ్వటిల్ల 

నరిగి తుహినా ద్రిభూవ్.తంబై నయు త్త,'రాశం జేరి నృపాత్మ జాలంద అచట. 

క, హిమ+కె లపాండురం బై , తమాభరము నెల్ల భద్ర గాత్రమువే న 

శ్రమమునం డాల్సీ యలకునా, గముఈ గాంచిరి భద్ర గద నొమకం బగుదానిన్. 

వ. ఇ శే ఎ ఇెజంగున విలోకించి డాని నభినండించి ప్ర చదశ్నీణంబుం గావించి యచ్నోటు6 
చాసీ మహీతలంబు శేదించుకొనుచు నీశాన్యదిక్కునకుం జని యం దొక్క_ 
చోటం దపంబుం గావించుచున్న కావీలరూపధరుం డగువాసు చేవునిం జూచి 

తత్పరిసరంబునం జరించు చున్నహయంబు నవలోకించి సంప్రవ్శాష్టచిత్తు లై 
యమ్మ హోత్తుని పహూయచవోరకుంగా. దలంచి ఖని త్రలాంగలశిలా పాదపంబులు 

14 

జూల కాండ ము, 
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ధరించి (శోధపర్యాకు లేక్షణు లై యమ్మహాత్తుని డాయం జని, = 607 
-ంధ్ధుర్టూ కపిలమహర్షి ర్రో భానలంబున సగరపు త్రులు దగ్ధలగుబ. చురుం- 

తే, జొర దుష్టాత్మ నిలు నిలు మస్మదీయ, తురగమును గొని తెచ్చినదొంగ వీవు 
నుమ్డు సగరపు త్రులనుంగాబుది నెలుంగు మనుచు బలికిన నమ్మునికినుకం బూని, 

త. ఘోరసాంకార మొనింప వార లమ హోత్తువోపాగ్ని డగుకై యదు త్రగతి కోణ భస్మరాసులై కూలి రపుకు, చై వ్ఫోత మెవ్వరికినై న దాంటవశమె. 1 
న. అంత జరవి ప్రోవీతు నై_నపుత్రులం దలంచుకొని సగరుండు. (0 
& అచ్చుపడంగం బుత్రులు మహాధ్వర సై ంధన రాజముకా వెసం 

దెచ్చెద మంచు బోయి రతితీ వ గతిక బహాుకాల మయ్యె రా 
రెచ్చటి కేగిరో మదికి నెంతయు నెన్సగ నివ్వటి ల్రైడుం 
జెచ్చెర వారల న్మునముం జెందంగ నెన్నండు చూడం గల్వునో, 611 
దురు సగరుండు దనపుత్రులజానం గనుంగొనుట కంకఘుమంతు. బుత్తెంచుట. శ్రుఢుం- 

చ, అని తలపోన్సి యవన్శునుకులాథ్యుండు పౌత్రకు నంళభుమంతుం గ 
నని యను వళ్సే నీదుజనకుల్ సవనాశ్టి ముం 'దెత్తు మంచు. జ మీనం జని రారు పె క్కవహాము లయ్యె నవాంకృతి నెందు. బోయిరో 
జనకులజూడం గాంచి మఖసె ంధవముం గొని తెమ్ము నీ విశన్. 512 వ. మజీయు నీవు శూరుండవు కృఠీవీర్యుండవు కృతవిమ్యం డను పూర్వురాజసంకా 
శుండవు గావున నీకుం చెప నలసినవి శేషం “బెద్దియు లే దాంతర్భామంబు లగు 
మహోసత్పుంబులు పర్యవంతంబుై యుండు నీను నిరాయుధుండవై పోవం జన దు కారు కఖడ్డంబులు ధరియించి యిపుక కదలి పెద్దలగువారి సమ్మానించుచు విఘ్నకరు లగువారి వధియించుచు న ప్రమాదుండ వై యరిగి సిద్ధార్ధుండవై. శకమ్మణిం జను దెమ్లు యజ్ఞ పారగుంకవ్ర గమ్మనిపల్టి యనిచిన నయ్యంశుమంతుం డు సీతామమహాని శాసనంబున( జాపఖ'క్టంబులు ధరియించి వితృఖాతం బెనయంతీ 
రౌ్య్యమమాక్షంబునం జని దైక్యదానవరజ్2పిశా చపతంగోరగంబులడేతం బూ జమానుం డగుచు దిస్సజంబుకడకుం జని ప్రదత్నీ ఇంబుం జేసి వీతృవాయవార్త నెజ్ంగింపు మని యడిగిన నద్షంతావళ రాజంబు పరమానందంబున ని కుని యె, తే. రాజనందన నీవు నష్టం బె సవన,తురగమును వెంటంనొన్సి కృతాగుండ వగుచు నరుగుచెంచెద విడి నిక్క_మకుగునునిన, నతండుమనమునవార్షి 6చియనలంబోయి. ఆ. దాని నడిగినట్లు తక్కి_నదిక్సాల, సామజముల నడుగం బ్రేమ నవియు నభ్రగజము సెప్పినట్లు చెవ్పినం బ్రీతి, నంళువముంతుం 'డవల నరిగి యరిగి, 815 

తదు అంశుమంతుడు కపిలా క్రమంబున నళ్వమును ఛస్మీ కృతజనకులనుం గాంచుట. చ్యుఢుం- వ మహోన్నతం టైనక విలునిది వ్యా శృమంబునకుం జని యందు. 816 చ తురగము గాంచి సంతసిలి తోడ్లనె యమ్మునినాథువెంగట౯ా 



క 

6. 

వ, 

చఛాలశాం౦ండ ము. 167 

గుజుతుగ భస్మ రాసు లయి కూలినతండ్రులం గాంచి భూరిశో 
కరసనిమనగ్న చిత్తు. డయి గాన్సీలీ పెక్కు_విధంబులం గడుం 

దణలుచుం గొంత సేపునకుం దద్దయు ఛై ర్యబలావలంబి యె, వ! 

జనకులకు నుదకతర్చణ, మొనకడింసం దలంచి యచట నుదక వురసి యం 

దును గానక నధైస లృత్యనుపమగ తిం జూచు చుండ నాసవమయమునన్. 818 

గరుడు డంశుమంకునికి . బొడనూపి తేజ్జనకులకు సద్దతి గలుగునుపాయం బెటి(గించుట, 

ఆయతపతవాతచలితాచలుం డై ఖగవంశనాయకుం 

డాయెడ శేగుడెంచినమహాత్తుని తేండ్రులమేన మామనుం 

బాయక' కాంచి యంఘు9లకు భక్తి నమస్మృతీ యాచరించి శే 

ల్లోయి ఘటించి చాల వినుతుల్ పచరించి భజించి యుండ6గన్ , 819 

మనుమనిం గని సాంత్వవచనంబుల ననునయించి యిట్లనియె. 520 

మ, అనఘా నీజనకుల్ వడిం గపిలుకోపాగ్న రర్చులకా భస్మమై 

శే, 

క్, 

చని రీ వింకిట వారికై వగచు కే సాధించుకార్యంబు గ్ర 

న్నన నెవ్వారికి నైన చై వకృతముం దప్పింపంగా వచ్చునే 
విను కర్మంబులు గాలచ్లోదితము లై వెన్నాడి వ ర్రింపవే. 831 

జనవరకుమార వీరల చావు లోక, సమ్మతము దీని కింత శోకము వలదు 

కపిలు కోపానలంబున. గాలి నిరయ, గతికి జని యున్నవారు సాగఠులు వక్ర, 

కావున నీజలదానముం గావించిన ఫలము లేదు ఘనముగ వీరల్ 

ధీవర వినుము శుచు లై, బేవత్వము నొందునట్టి తెరు వెతింగింతున్. 928 

క, జగతీశతనయ హీమవు న్నగపలియ గ సుత గంగ నాం గల దయ్య్యా 

వం 

పగయందు. దండ్రులకు. జుక్కె_గ నుదక క్రియయొన ర్పం గలుగు శుభగతుల్, 

నుజియు నన్లుహోనది లోకపావని గావునం దద్విమలజలంబుల నీభస్మరాసుల 

దడీివీతి వేని పరిశుద్దులై యూర్ల ఏలోకంబునకుం జనియెద రిప్పు డిచ్చటమసలక 

కీ ్రుంబున హయంబునుం గొని చని వీతామహూనిచేత యజ్ఞ౦ంబు సాంగం 

బుగాం జేయింపు మనిన నాసుపర్టని వచనంబు విని పీర్యవంతుం డగునంశుమం 

తుండు హయంబును రయంబునం గొని దీవీతుం డై నసగరునియొద్దకు(గృమ్మ 

అం జని యశో శ్రమంబు సమర్పించి తండ్రులపోక యొజింగించి సుపక్టునివచ 
నంబు విన్నవించిన విని యమవ్మహీరమణుండు దు॥ఖతుం డై కొండొకథె ర్యం 

బున నమృహాయజ్ఞ ౦బు సమాొ ప్ప నొందించి నిజపురంబునకుం జనుదెంచి స్వర్లం 

గను బుడమికిం 'దెచ్చుటకు. దగినయుపాయంబుం జింతించి నిశ్చయింపం జాల 

క ముప్పది వేలవత్సరంబులు రాజ్యంబుం జేసి కాలధర్శంబు నొందె నంతే.ినిక్ 

చే, మంత్రు లయ్యంశుముంతునిమహీ త రాజ్ట్రుమందున భివి క్రుం గావించిరన్న రేంద్ర, 

నరుండలదిలీవుయబు శత్రు, గా బడసీయతనింజెలలీసా మూ జర్టిమంద భిపి. క్రుం జేసి, 
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"తే. గరిమతోం దుహి నా ద్రి శృంగంబుమోందం 
బతి మెజయం౦గ ముప్పది రెండువేల 
యేండ్లు దపము గావించి యిష్ట సిద్ది. 
గాంచం జాలక యతడు నాకమున కరా. 827 

కీ అంత దీలిపభూ పా గృణి తాతలమురణంబు విని చాల వమునములోన 
దుగఖంచి హీను లదుహీత యాగంగ యెబ్బంగి ధా త్రికివచ్చుం బరంగ సలిల 
తర్పణం బుట్టు లొనర్చ్పంగ. జేకుకు నొనర చారల నెట్లు నుద్షరింతు 
ననుచు6 జంతాపరుం వ్ర నిశ్చయింపంగం జాబక్ష ముప్పది నేల యేండ్లు 

తె, రాజ్య మొనరించి బహుఠాౌధ్యరములం జేసీ 
రమణధారికు. డగుభగీరభుని ఘనుని 
సుతుని గాం గని యతని భూపత్ినిల చేవ 
వ్యాధివీడితుం జై దివి కరిగె నతడు, 8:9 

ఒంధుయై భగీరథుడు గంగానతిరణమునమలగాల దప మొనర్వ్చుట. చ్రుయుం- 
ఉ. ఆనర రాజనూనుండ్సు ముహాద్భుతవీర్యుండు నంశపావనుం 

టై నభగీరథుండు నిఖలావని నేలుచు నుండి థా త్రి కికా 
మాను గంగ దత్తు నని మంత్రుల రాజ్యమునందు నిల్పి లో 
నానినకొతుకంబు సెలువారం దపంబున శే? బీకితోన్ . .._. 829 

వ. ఇప్యధంబున నమ్మహీ మిహి కాంళుండు గోకర్లా శ మంబునకుం జని యందు, 
. కుడికాలు పెనువ్రేలు పుడమి వె మూవి డాపలికాలు "సడి కాలువై ఘటించి చేదోయి. బెనుమవ్రే ల నూందిమిందికిం జూంవీ జగతింజూడక యేుగుమొగముం చేన్ క టికి వేసవియందు ఘనచతుర్వహ్నిమధ్యమున నిల్చి నుహో గ్రవహాంసమండ 
అంబు గన్లానుచు వర్థాకాలమున వారినడును నిల్చుచు నిట్లు కడు సమాధి శే, నచలనిష్భ మాసాహోరుండై య మోళు, ఘనత పోనహ్ని శిఖలు లోకములంబర్వి ప్రళయ కాలాగ్ని హేతుల పగిది నేర్చం దవిలి యబ్బసహా స్తముల్ దపమొనన్సె. 

em 

భగిరభునకు చెహ్మవుత్యతమై గంగాపాతీము సహించుటకై యిీశ్వరుని బ్రైర్బింపునునుట, 
ఉ. అంత సమ_స్తలోకగుకుం డంబుజగర్నుండ్తు వేల్పు పె్ట వా 'క్కాంతుండు మెచ్చి నిర్ణరనికాయసమన్వితుం తై రయంబునం బంతముతో నమేయగత్రి భవ్యతపం బొనరించు చాన్న భూ కాంతుని జేర వచ్చి కుతుకం బలర న్మభురో క్రి ని ట్రనున్, 832 మెచ్చితీ ధాకుణీరమణ మించినవేక్క_ వరం బొసంగంగా వచ్చితి నీతవం బుడిగి వాకాని యిష్టము దెల్పు మన్న నా సచ్చరితుండు. దచ్చరణసారసముల్ దల సోంక (మొక్కి లో హపాచ్చినభ క్రి చేటపడ నింపుగ చంజలిం జేసి యి ట్లనున్ 8335 

లై 



చాల కాండ ము, 109 

క. నీక్క_ముగ నీకు నావై, మక్కు_వ గలబేని బేవ వూతాతలు సెం 
చెక్కల నాచే సలిలము, గృక్కునం గొనువారు గాంగ ఖఘటియింపంగ దే.౬81 

వ. వుజియు నాతపం బమోఘం బేని భస్మరాసులు గంగాసలిల క్రిన్నంబు లగు 

చుండ సాగరు లూర్ల ఏగతికిం జనువారూ గాల బ్రసాదింపవలయు నదియునుం 

గాక భోరం బె ఇ నయనపత్య్వ 'తాదోపుంబున సౌమనస్యంబుం గానక కోకించు 

చున్ననాకు వంశకర్ర ర లగుపుక్రుల నను గ కి హింంపవలయు నని యడిగిన సర్వ 

లోకపతామపహాం డగువికించి యుదంచీతేకరుణాకటాక్షవీక్షణంబుల భగీరథు 
నిరీశీంచి ముంజువనుధురాతరవ్య క్షంబుగా ని ట్లనియె. 605 

కే, అనఘచారిత్ర నీకోరినట్ల యగును, డెందమున నింక సందియ మందవలదు 
వితతమతి నీకు నింకొొకహి తము జె'ఫ్పె,దను సమాహితబుద్ధివై వినంగనలయు, 

చ. హిమగిరిపుతి, గంగ నొగి ని మ్మని పల్కితి వట్ల యిచ్చితి౯ 
విమబగు ణాఢ్య తత్పతన వెగము ఛా త్రీసహింప జూల చా 

ప్రమథగణాధి నాథుం డగురాజకిరీటు[డు దాల్పంగావలెం 
బ్రవిమల తేజు నవ్విభునిం ట్రార్ధన సేయు నముమోఘనివ్యతోన్. ఫి 

వ, మజేయు నాగంగానది హిమవంతునకు జ్యేష్టపుత్కిక గావున జాని ధరింప నీళ్వ 

రుండె యర్హుం డగు నమ్షహోత్తుండు దక్క నన్యుండు గంగాసతన వేగంబు సహిం 

చుటకు శక్షుండు గాం డళ్లేవబేవు నారాధింపుము. చెద 

చ, అని యిటు లానతీచ్చి యజు( డాన్భపవకాఖీకి వంశక_ర్రలం 

దనయుల నిచ్చి శృమ్మణ ముదంబున గంగను బిట్ల యోామనుహో 

త్మునివెనువెంట నేగుము సముద్ధలిం గోరినయప్పు డంచు. జ 
య్యన నియమించి యాతనిలయంబునకుం జనియెకా సలేఖుం జై. 589 

రయ భగీరథునికి 6 బర మేశ్వు ముండు పొతసూపి గంగను శిరంబునవహింతు నని కెరుణించుట. ర్రురుం- 

ఉ. అంత సరసీతీరమణు నానతి నమ్మహాకాంతు( డద్రజా 

కాంతుని గూర్చి వత్సరము గ్రక్కున బాదతలాగ్య' ముర్వివై 
"నంతయు మోవి బాహుయుగ మెత్తి నిరాశృయుం డై చలింప క 

భ్యాంతరసిద్ధి నాంది పవనాశను(డై తప మాచరించినన్ . 810 

వ. అంత సంవక్సేరంబు పరిపూర్ణం బగుటయు. దత్స/్గయాసంబు6 జూచి కరుణించి 

సర్వలోకనమస్కృృతుం జై నయుమావల్లభోండు శమావల్ల భునకుం బొడసూ 
యిట్లనియె, 841 

క. నరనాయక నీనిస్థకు, నిరుపనుసంతోష మొదవె నీకుం బ్రి యముగా 
గిరిరాజపుకి, గంగను, విరమున ధరియింతుం డదెమ్ము చా శ్చ దానిన్, 842 

క. అని రాజమాళి నల్కిను జననాయకుC డుల్ల సిల్లి చతురతచే న 

య్యనిమేవధునిని వే.డుట,యును దయ నప్పావ నాపగో_త్రమ యంతన్, 648 
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తే, సంగ తా భంగరంగతరంగసంగ 
ఘట్టనోద్భూతరవము లోకత్రయంబుం 
బగులం జేయంగ సకలదిగ్భాసమాన 
యనుచు మిన్నేటు గగనం౦బు దిగి నపుడు, 844 

రుదు గంగావలేపంబు నకు, సుం డై పర మేళ్వరుండు దనజటాజూనుంబు. బెంచుకు. ధథం- 
వ ఇట్లు దుర్వారవేగంబునం బజి తెంచి శివం బగుశివశిరంబునం బడి యంత నిలువక మదీయస్రోతో వేగంబున శంకరుం బరిగహించి వాతా ళలోకంబుం బ్ర వేశించెనం గాక యని సరభసంబుగా. బజనం దొడంగిన నయ్యాాది దేవుండు దానియవలేపనం ెజీంగ క్రుద్ధుండై యొక్కింత గర్వవిమోచనంబుం। జేయుదు 

గాక్ యని తేలంచి వాటంబుగా జకూాజాటంబుం బెంచిన నయ్యే ఆయ్యుమా 
నల్ల భునిజటటామం జల గహ్వార మధ్యంబునం దుబూరకణమా త్రంబె. చిక్కువడి 
తేన శ_క్తికొలంది మహీకలంబున కవతరింప 'నతలి ప్రయత్న ంబు జేసీ మరల “వడలు తెజుం గెజుంగక యనేకవత్సరంబులు దిరుగుడు వడుచుండె నంత. కర్ 

రుయా భగీరథుడు కొనశికంబునం బడినగంగం గానక తపం 'బొనరింప శివుండు కరణి ంచుట..ధ్రుద్టురా 
ఉడ్, ఆమను జేంద్ర చంద్రుండు పీయన్నది. గానక్ యెందు బోయునో 

నామది జూడం గోరి గణనాథుళిరంబున సందు డాగాజే 
యేమి మయొనర్భువాంచ నింక నెయ్యది కర్ణ మటంచుం గ్రమ్మజం 
గామహరుం గుతించి కుతుకంబున ఘోరతపం బొనర్చినన్. 816 

క. మేటిగ నతం తొనరించెడు, గాటపుందపమునకు గరుణ గదుర నిజజుటా 
జూటంబునలన శంభుండు, వాటముగా విడిచై దెవవాహీని నంతన్". 841 

వ. ఇటు హిమవన్నందని మెనగంగ సర్వలోకనమస్కృృతుం డై నకినాకధరుని 
క్ర జూట౦బువలన నిర్లమించి బిందుసరోవరంబునం బడి స_ప్పప్రవాహ 
యయ్యెనందు ప్లోదినీ పావనీ నలినీ సంజ్ఞంబు లగుమూండు పృజూవాంబులు 
దూర్సు దెసకుం జనియె సితా సింధు సుచతు సంజ లు గల మరూ౭౬డు ప్రవా 
హాంబులు సశ్చిమదిక్కు నకుం జనియె మజియును, 848 

. దివి కేశ మదిలోన దివుకుభూజనులకు. నిశ్తేణు లన నూర్రినికరములును జెలిమిం చారలతోడం కేయంగం జనుమాడ్క్మి_ వినువీధి కెగయు జీవన కణములు ధర్యాత్ము లగువారి నిర్శలకీ ర్తలకరణి నొ"ప్పెడు ఫేనఖండతతులు 
వీరీతిం ద్రిష్పుదు నెలదోసము లంచు 'దెలుచందంబున. దిరుగు సుళ్తూ 

elim 

శే వెలయ వినువీధి శేరడభ్రవిభ్రమంబు, గలిగి యొకదివ్య వాహిని యలఅభాగీర థావనీనాథ్రుువెను వెంట నంటయఘసృమూపహములం్లావ్ల భూలోకమున కువచ్చె, 
వ, అది మజియు శంకరజటాజూటతటాధి వాసుం డగుహిముకగనికిర ణము లన్నియు సర్వత ్ముఖక్టుంబు మాని యేకీభవించి యక్క_రంగ లాం ఛనుని 



బాలకాండము, క్లేశ 

శరీరంబుననుండి దీాసాగ పతి తెంచు చున్న చందంబున నందంబె, యులోల కల్లోల మాలి కాడోేలికాకలితరభాం౫ బాలికాతను చ్భాయావిలాసంబులు దదీయసోతో వేగ బాహుళ్యంబున గగనంబున నుండంజూలక పుడమిం బడ నడరుధా రాధరమంకలంబువలన నెక తె౫క పడునీరమ్ముడదలసంప నసొంపు సంపా దింప, నిలింపులు దమకు నిరంతరజీవనం బైనమిన్నేలు పుడమికి దిగుటకుం 
జిరకాలసం_స్తవంబుననోర్రక బాప్పధా రాపూరవా్యాజంబున వగవంగరకిసల యంబులుసాం౭చి మంజు వాకన్టింబుు వారి ననునయించు చున్నదో యన నంజ 
రచుంటసముత్తుం గరం గత్తర్వంగంబులుఘు మష్టు మారావంబులతో నొండొంటిం దాక, భవద్వివయకృ తాపబారదోవవి శేషంబుగా నిరయగతికింజనిన సర 
ధరణితరుణీపురండర నందన సందోవాంబు సద్దతినొందింపంబూని యనుజ 
వడయుటకు ముదుత్చ తీఫ్టానం బెనభనదీయచరణమూలంబులు "సేవింప వచ్చు 
చున్నదాన మడ్వాంఛితంబు ఫలింపంకేయవే యని కవీ లవముహామునిం చ్రార్థిం 
చుటకుం గరంబులుతిరంబుగా ముగిచనో యని యుపమింప సొం సై నతడియ 
విమలసం వష తేజాంబూన దారవిందకుట్కలంబులు నయనానందకరంబు ల 
యలర, నపమ్బుతరసాధి దేవత సమ _స్తభువనజీవనం'బె నతన జీవనంబునకు ననవరత 
సర్షణోముఖ తావచ్చేదకళప్రంబుసంపాదింపందలంచి జగనాతేనావహీంపం జేసి 
పూర్ణ పరికీర్ల పరాగపటలపరి లేనంబు సంఘటించి వినూతన "కేసరవిరహరిద్రా 
తతంబులు సమర్పించి రంజన్యకరందటిందుబ్బం దపాద్యుం బొసంగి సమంచితరం 
జత్కింజల్క_ పుంజబ్బాయదీ పాంకురంబు లిడి మకరం దపానమ త్రముధభుకరమధుర 
గానమం తంబు లుచ్చరిం-చు చు ముహాక్షుహాుర్దుళద భంగతరంగమృ వం గనిస్వు 
నంబు ససెబంగ నర్చించినసంపూర్ణ సుధాపూర్ణ కనత్క_నకకలశంబులచెలువున 
నలరువినూతే నచారుణూమోాకోరసారసకోరకంబులం గలంచి బిసఖంకకాంకం 
బులు మొసపి తదీయముధురవముధ్ధు వానవశంబున నుదించినయంచతంకంబుల 

జః 

పతీవి మే షణ సంజాత సముష్టూతశీతలజల బిందుబ్బందంబులు వాయునళంబున 
మింటి కెగసి తత్పతన చాతురీస మూలోకనకౌతు కాతి శేకంబున విమానాగూాశు 
లె చనుజుంచి తదుపరి ప చేశంబునం జాలునొని యున్న సిక్షవిద్యాధరాంగనల 
గొప్పకప్పుకొ స్ప్వబకుం జుట్టినదట్టంపు..గ్రో త్తము_త్తియంపుసపల మొ_త్రంబుల 

గతి నతిరముణీయంబు లె చదాపజు లచూడ్కు_లకు వెడ్క.ం "వేయం బెక్కు_ కాలం 

బుననుండి హీరణ్యగర్భుండు కమలంబున నివసించిన కారణంబున నతనిమేని 

జిగి సోకి కుందనపుంజూయల నలరుకేసరవిసరంబులనడువు వాసంబు. జేయు 

టం జేసి నిజమాలినంబు దొజుంగి పుట పాకకోభిత కా ఇస్వరకలికాసువ 

మాభిరాముంబు లై నచంనంబున నందంబు లగుకమలపరాగ పటల విశంగీకృత 

పుప్పంధయసముదయంబులు సరోజపరిమళరసాసాగీదనంబునం దనివి సనక్ష 
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సే, 

మిన్నునం జాలుగొని యున్న కీన్న రాంగనలచికురబంధంబులం జుట్టిననంతాన కుసుమవాసన లాఘా*ణింప మింటి శెగని జంట గూడి రూంకరణంబులు 
సేయుచు దచీయమభధురగానంబున కనుళూపం టై నశ్రుతినాదవిలసనంబు హా త్తింపు నాచార్యదారపరిగృవాదోవవిశేమంబున దోపాకరుండు పవిత్రం 
బె నసర్వజ్ఞునిశిరంబున నుండ నర్వ ౦డు గాక య ల్రేవబేవునిచేశ వెలువంంప్తం షై లః లా a) 
బడి ఊవవావాంబు వెంటం బజు తేర దుమురై నతచ్చకలంబులభంగి నిండు 
కాని యున్నజబబుద్భు దంబులుగలిగి సగరమహీమండలాఖండల తనుజాతేసమ్తా 
జాతా వ్రాతంబుల న తెజింగున సుడి. బెప్టెన నింక సందియంబు నొందకు మరి 
యమ్మహోనది భగీరథన రేం దృచంద్రునకు సౌంద్రానందంబుగా..దెల్పిన ట్లుఖని 
లు సుక సపెలునకుఃదు డిబ్లుచునుత్సు ల్ల సల్ల లితహాల కాంతర్భహిర్షత్రమ తమధు ae) యు గా ౧౧ 0౧ ౧m pn యం ౧ అవి దృతీవ్రాతేంబులు సుడివడి మునుంగ నిత్తెజంగున మచీయపావననజీవనంబులం 
గనుంగొనిన వా రిమునింగిన వారికలుష వ్రాతంబుల వారింతు నని య త్తరంగి 
ణీముి యెల్ల వారి కెజింగించె నని యుపమింపం దగ యలర్క నద్దివ్యవాహినీ 
రత్నంబు దనకుం గలమహీ మాతి కేకం వితరతరంగిణులకు “తే డని యుభయ 
తేటనట త్కా రండవపటిలస్ప్టోనమివంబున నాడుచు నవ్విన చిజు నవ్రగచందం 
బున నందం బగుపాండురడిండీరఖండకాండంబులు గాండం౦ంబుల పై మెండుగ 
నిండుకొని విండువేకుక నెజుప్త భగీరథమహీపాలునివై 6 బొడమినరుద్ర చే 
వుగికరుణారసంబు. వాహినీహూవంబు నొంది సితకతపషత్రాత పత్రంబులతోం 
గాశచామరంబులతో రంగ ్రంగ సంగీతనాదంబులతో రథాంగవంపతినిరోష 
సాహోనినా జంబులతో దరంగ పాలి శేళీకలితను గా భీగణంబులుమంజులశేబరబుల 
జోహారు సేయం. గ ప్లోలమాలి కాపరస్పరసంఘటన సంజాతేబహుళ స్వానంబులు 
నుంగళతూర్యనిస్వవంబులః చెలుపం జలిములనుండి ఛగీరథమహీముండలాఖిం 
డలుని వెంట భూలోకంబుం బావనంబు సేయిటకు మోజిన కోరికతో నూ 
గుచుం జనుదెంచు. చున్నదో యని యుట్పే?శ్షీంపం దగి పట్ట రాని వేగంబున 
ముట్లు మోజి యిటటు గదల్ప రాక యెదురు దటించిన బెటివంబు అగ పెనుగ చ RIA) 

EA) ౬ లుల నె బట్టబయలు సేయుడు భ గీరఖునివుునోరథంబు సపఫలంబుల జేయు 
టకు దుర్వార వేగంబున నరుగుజెంచు చుంజె నప్పుడు. 851 

అన మా త తెగక మింటివలనం, బడియెడుఘననుత్స పీక చ్చపంబుల చేత౯ 
వడిం చాజబుజలమువేతను, బుకవి కోడువిచి త్రోభంగిం బొలు చె యొస్పెన్, 
దితిజారులచే విలస, ద్వితతతదీ యావకంసదీ ది తి చేతక్రా 
గతేతోయద' మగు గగనము, శతార్మ_మెయిన క్రియ నలశె సాందృద్యూతియె. 
చంచలము వైన మక్స్యే కోచ్చపవివాం౫, నింకుమారగణంబుల చేత నపుడు గగన మొస్పాకె మజియు భాస్క_రకులాబి, నీతకరదీ ప్పశంపల చేత బోలె, 
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ముజీయు గగనంబు నంకీరి మూ ణ విమల 
ఘనవనోత్పీడవాంససంఫఘముల జేతం 
బరివృతం బయి శారదాభ్ర ముల చేత, 
బరివృతం బె నకరణి నచ్చరు వానశ్చె, 355 
వాొదసేయుచు సుడి దిరుగుచు, నెదునేగుచు గగనమునకు చెగయుచు వడితోం 
బదపడి ధరపై వ్రాలుచు, ముదమునం జనుదెంచె గంగ భూపతివెంటన్. 856 
వమార్లమున భగీరథ భూమోాశలలామ మరం బొలుపుగ నదియుం 
బ్రేమ దళుకొ త్త రయమున, నామూర్ల్షము. బట్టిచనియె నాతనివెంటన్ 

అప్పుడు. ఏక్ 

సరసిజగ ర్భు. జాది యగుసరప్రదివాకసు లన్ముహాపగక 
సరసతం జూచు వేడుకం బ్రసన్నమణీమయహోర చేలనూ 

పురముకుటాం గజాదివరభూవణముల్ ధరియించి మించి యు 

ప్పరమున నిప్పి మ్రొక్కి బహూుభ ౦గుల నంజలిం జేసి యింపునన్. 869 

అతులిత భ _క్తియుక్ణు లయి యన్నది నందజు వేయునోళ్లం బ్ర 
స్తుతు లొనరించి నేర్పుమెయి6 దోరపువేడుక గట్లం జూడ నం 
చితగతి డిగ్గి తద్వాసులశీకరప జులు మింద వ్రాలంగాం 
జతురత, బుణ్యతీర్థముల స్నానముచేసి జపించి కెంతయున్. 860 

,అనందంబున6 గూడి యాడిది పదవ్య_కృంబుగా నచ్చరల్ 

నానాసూనవితానమాలికల నందం బొప్ప నర్పించి రా 
మౌని శేస్హులు మ్రోసె నౌర పటుశుంభ తూ ర్య నిర్వ షముల్ 

గానం బున్నతి సల్పి రశ్వవదనుల్ గల్యాణభావంబునన్ . ౬61 

సురసిద్ధసాధ్యకిన్నర, గరుడోరగయవత దైత్య గంధర్వాదుల్ 

బజి తేంచుచుండి రప్పుడు, ధరణీవతిరథము వెంట దద్దయు. ప్రీ తిన్. 862 ' 

చుడు. జహ్బు మహాముని గంగానది యంతయు మృింగుట, చురుం- 

శీనపావన జీవన ముల, గనువారి మునుంగువా రికలుహాఘంబుల్ 

మునుముట్ట. గొట్టి పెట్టుచు, ననిమిషనది నృపుని వెంట నరుబెంచె రహిన్. 

అను వందం దగ జహ్స్న వయ్యెడ మఖం బారూఢిం. గావింపం ద 

ద నయజాయతనంబు వారిమయముం గావించిన౯ దాని జ 

య్యన నీశ్నీంచి బళా యటంచుం గుపితుం డై యమ్మహోాపుణ్యుం డా 

ననగోళంబుం చెరల్సి మాను లరుదంద న్ని ౧0౫ నవ్వాహినిన్ . 864 

అవాహీముంబుూ గన్లొని మవార్దులు చేఖవరుల్ భగీరథ 

వరనేశయు౯ వివిభమార్లములం దను సన్నుతింపంగా 

నాముని వెండి తా నుమిసి యన్నది నెంగిలి నేయ నొల్ల కం 

15 
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వ, 

ము. 

తో ముద మొప్పంగా విడిెం దోడన కర్ణ బిలంబులకొ రహిన్, 665 
అప్పు డన్ముహోనదిం జూచి బేనతలు జావ్నావి యని పొగడి రిట్లు జహ్నాకర్ల బీలంబువలన నిక్షమించి మరల నెప్పటియట్ల నప్పుడమిజేనిరథంబు 'వెనుకొని మహానుహి మాతిశయంబునం జని సాగరంబునం గవి కడ లెత్తినిండి వెల్టిగా ని రసాతలంబునకు డిగ్షి భగీరథునిముహో ప్రయత్నంబు సార్లకంబుగా నమ్మ హోనది భస్మరాళశీకృతు ౩ యున్నసాగరులషూందా బ్రవహించినం దత ణం బాసాగరులు వీతకల్మముళై త్రీదివంబునకుం జని రప్పు డచ్చటికిం జనుడెంచి, 

యుడు (బృహ భగరథుని6 చాకంసించి సరంబు లౌసంగుటా శుద్ధం 
. అంబుజసంభవ్రుండు ముద మంది భగీరథుం గాంచి పల్కు నో 
యంబుజమి శ్రనంశకల ళాంబుధిచంద్ర మహీన రేంద్ర యయా 
యంబుధియందు నెందనుక నప్పులు భాసిలెనంతదా(క' ని 
క్క_ం౦బుగ నీదుతాతలు సుఖంబులం గాంతురో నాకమం దొగిన్, 867 
మట్ యును. 

868 
+ దెవభఘావషణములు దివ్యాంబరంబులు దివ మాల్య ౦బులు దివ్వ గంధ 
ముల? దాల్సీ ఫఘనదివ్వ్యమూ సలం గి కాని దిన్యభోగముల వ ర్రింతు రింక్ నినవంశ యిది మొద లీనది నీచేన భాగీరథి యనంగ బ్రుణుతి శెక్కు 
నదిగాక త్రిపథగ యనంగ సరిద్యోర యనం జూహ్నవి యన నలరు ధా క్రిం 

. దవిలి యూభునిలోన నీతాతలకు స 
మంచితంబుగం దర్పణ మాచరించి 
కోరి_తోడ బిళ్వూణము కుండను గమ్ము 
జనవ ర౦ద్ర సత్య ప్పతిశ వుం నగుచు. 89 

- ధర్శవంతులలోన ను శృముం డనంగ, భారియశుం సన నత్యంతళూరుం డనంగ ఖ్యాతి వడసిననీదుము తాత యిన, సగరు( డిప్పని సాధింపంజూలం డయ్యు. 
. అంఛుముంతునిచందాన నధిక తేజు 
డోంకునుంతుఃడు మో తాత యవురత టిని, 
"దెత్తు నని యత్న మొనకించి తెచ్చుటకు మ 
పాయ మంతయు చెటు క వేోయె నతడు, ర్! + అనఘ రాజర్షి ఘునుండు నువార్షి తేజం డమితతపమున మత్సముం డగుదిలీప నృపుండు మూతండ్రి గంగ నర్ధింఛి వడయంజాలకదినంబునకు నేగెజనన లేణ్య, మును మో పెద్దలు గాఢనిహ్థురతేపంబుల్ సేసి సాధింపంజూ 
లనయి కార్యము చేయడు నీవలన నార్థం బయ్యు నీయంతధ 
న్యుని నెన్వాని సజుంగ ముజగమునకా భూమోళశ గంగానదీ 
క నదుత్తుంగతరంగ మంగళ సమాఖ్యం బొందు మిం పారణగన్, 878 
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చ, అరయ సమ స్తసద్దుణగణాకరు శై "లె నిజవంళక ర్త ఆ లె 
పరమపవిత్రు ల జగతి భానిలుపుత్రులం గాంచు మింకని 
ద్దజ నొగి సర్వధర్య్మసుశృతంబులకుం దగ నాలవాల మై 
వజలితి విందు స్రుంకి నరవరస్ట గృ తార్థత నొందు మెంతయున్. 874 

మ, అని దీవించి విరించి సమ్మవరసవ్యాకోచచిత్తాబ్బు డై జె 
చనియెం వినుట సాతం ఉజాతటినిలో స్నానంబుం గావించి న 
బున సిద్దాత కుం డై వీతావుహులకుం బుణొ ే ్టవకం నిచ్చి ల మిం 

వ్రీతిం గృతకృత్యుం జై మరల నచ్చె న్వీటి కింపారంగన్. 875 
క్, వన నరపతిం గనూంగొని, చెచ్చెరం బురజనులు ముదము బెందిది మేనం 

జొచ్చినప్రాణము. గనుంగొని, కృచ్చణ సలరాకుసర్వీకరకాముల కి శ్రీయన్. 876 
వః ఇట్లు పురంబు: బ్ర వేశించి సకల సృజానురాగంబుగా రాజ్యంబుం బరిపాలించు 

చుండె నని చెప్పి ఏ వెండియు విశ్వామిత్రుం డిట్లనియె రాజనందనా పరమశుభం 
జై టై నయూగంగావతర ణశోపాఖ్యానం బవ్యగ్రుం జ యెవ్వండు విను నతండు 
సర్వపాపవిము క కం జై డై సర్వాామంబులంబొంది యాయుకీ _రిలాభంబు వడయు 
"దేవతావ వితృగణంబు లతనికాఅకు సంభోవీంతురు మణియు నిది ధనర్టింబును 
యశ స్యంబును స్వర్లంబును నాయుమ్యంబు నె యొస్పు. 877 Qe 

క, అని మునిపతి గంగాకథ, వినిపించిన జతే మలర విని ఈ క్రృమ్మజు న 
మ్రునిపరిబృథునిం గనుంగొని, యినకులనర్థను య రాము గడి సని పలిశెన్, 878 

మ, ఘనకీ ర్హ్వన్విత చేడు మిానలన నీగంగా ప్ర భావంబు బ 
ర్కిన మోదంబున నానుపూర్వని కగ౯ వింటిం గృతాపండ ఇ 
వ మూ రంప మరక "లే man వై. 

యని యిగ్గించుచు రాజపుత్రులు ప్ర ప్ర భూతాశ్చద్య లై 3 రత్తటీన్ . 879 

వ, బిట్లు పరనూనందంబు నొంది, £90 

మ, అను వందం దగ మందసుందరసమిోతాందోళి తె తై లాసుగం 
ధనికుంజూంతమునం దవుందముద మందం గార యా రా క్రి "వే 
గిన మర్నాండు ప్రభాతకాలమునం డత్తీ రంబులం (గ్రుంకి న్ 
బున బూర్వాహ్నో కక్చత్యముల్ సలిపి సంపూర్ణ ప్రభావం బునన్, 881 

చ. మునిపఠిం గాంచి మొక్కి రయిపుంగవ్రం డంజలిం జేసి ఏల్మె నో 
యనభఘ భవన్తు ఖేకితసమ గ వియ త్తటినీ ప్ర భావముకా 
వినుటకతంబునం గరము 'వేడుక నీనిళశ స్వల్పకాల యొ 
చనియె జగత్ప్స్రశ స్తగుణవాతురి ధన్యుండ నై తీ నీకృపన్ . ర82 

వ మునీం,చా ద్రా హీరణ్యగర్భసమానుండ 3 నైనమోగాక యెణింగి మహాగ్ధు లారో 

హీంపం రవగనరమణేయపోతం బాసన్నం ఎటెయున్నది దీనినారోహీంచి భాగీరథి 
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వ, 

చ, 

వు, 

క 

&. 

చ, 

నుత్తరించి యవ్వలం బోవ నునిన నన్తుహర్షి శెన్టుం డట్ల కాక యని యాయ 
కాని మునిసమేతుం డే డై రామలత్షణస హీ తంబుగా నావ యొకి క్కి యమ్మహోనది 

ను త్తరించి తదు త్రరతీరంబుం జేర యచ్చ టిమునిగణంబులం బూజించి యచ్చట 

నొక్కి ంతీ సేపు వి శ్రమించి కొండొకదూరం బరిగి. 883 

వా, భూకాంతామణేఫాలభూపణ మనా౭ బెొలొండి నానావిధా 

సోకలీకర మె కనుంగవకు నెంతో వేడ్క బుట్టించుచుం 
వ. \ చా ౬ 

శూ, కారావృత మైనయొక్క_పురముకా భొన్వన్వయాంభోధిరా 
కా. 
(డ్రాకౌబ్జుండు రఫఘూ_త్సముండు గని యుల్లంబందు నుల్లాసి యె. దైప్రిశీ 

, కరములు మోడ్చి మంజుగతి గాధికుమూరుని. జూదిపల్కు నో 
అదన నరు Ea 0 లద జస షం పరమమునీం ద్ర యో ల నొకపట్టణ మాసురలో తుల మై 

గరుతరపుణ్యసంపదలకుం గని మై తీనరారు చున్న చె 
డం ల ల 

వ్యరిపుర మెద్ది నామము ,ధ్రునంబుగ నా కెటింగింపు మింతేయున్. రిక్ 

ంరుయ విశ్వామిత్రు, (డు శ్రీ నామునికి సము ద చృమథననత్తాంతం చెజేంగించుటు, త్రుద్దురంా 

అని యడిగిన గాభేయుందు కొ పావిధేయుం జై యప్పురినృత్తాంతంబు శక్ర 

కథాపూర్వకంబుగా ని ట్లని చెప్పం దొచంగా.. కర 

విడువక యాదికాలమున వేల్పులు దైత్యులు వె కత్తితో సుధం 

బడయుద మంచు మాధవుని పంపున వాసుకిం ద్రాడుం జేసీ యొ 

క్కు_డుతేమి మందరాచలము గొబ్బునం గవ్వముంజేసి యుగ్తు లై 
క డువడ్తి దోర్చలంబు "అసంగం గలశాొంబుథిం ధో ఈ చ్చి రుద్ధలిన్ , 857 

ఇ ట్లపారబలసంపన్ను తై రాతుసులు ప్రణంబులును డేవతలు పుచ్భంబును 

బట్టి సవాస్టపసవ్యపరి గ్ర 'వాణవిశేసుంబు బేర్చవం బెక్కుసంవత్సరంబులు దరువ( 

దరీశ్రా తై డె నవాసుకిశిరంబులు మహోన్నతంబు తై నగండ శై లంబులం గటి 

చుచు హాలాహలవిషంబునుం గ్రక్యీన నది కాలాన్ని సదృశం బె చేవాసుర 

మనుష్య సహితం చై నజగం బంతేయు డహీంపం దొణంగిన దాని సహింపం 

జాలక, 368 

రురు శివుండు దేవతలచే బ్రార్థితుం డై విక్షునానతి హాలాహలంబును మ్రింగుట. శయం 

శరణార్థు లై దివాకసు, లరుదారంగ రకు రత యనుచు నువూధ్సీ 

శరుకడకుం జని 'భ_క్తిం, గరములు ముకుళించి వీనుతిం గావించి రొగిన్. 

అత్తజి శంఖచకృధరుం డై నరమాపతి సర్వ దేనతా 
స_త్తముం డీశ్వేరుం డటకుం జయ్యన వచ్చి యువూధినాథు న 
త్యు_త్తమళూలభఛారె దివిజో త్రము గన్లాని భూరిసమ్మదా 
య_త్సనునస్కు_6 జై పలికె నాస్యమునం జిలునవ్వు దోపంగన్. 890 

వినుము నుశేశ నీ  వఖల వేల్పులలోం గడు బెద్ద గావునం 



బాల కాండ ము, it 

బనివడీ నిర్ణ రానురులు పట్టి ముథించెడువార్లి లోపలకా 

మునుకొని బలగడిలా మొదలం బుట్టిన యావిష మగృపూజగా 

మనమున నెంచి కై లొని సమ స్తజగంబుల నుద్ధరింపవే. 891 

. అని పలికి నాను చేన్రం డంతేస్థానంబు6 జేసిన. cep 

$, సురల కొదవినభోయమును జూచికౌరి, వాక్య మాలించీ యలభగవంతుండై న 
వహారుడుహాలాహాలవిషంబులమృత కబళ ,ముట్ల మ్రింగి యంత ర్రిష్టుం శ య్యె నపుడు. 

యుడు మందరగరిని విష్ణువు కూర్మ్శరూపంబున వింప్రుమూోంద భరించులబు. చ్రుద్దుం- 

, అంత చేవాసురులు వెండియు సము దృంబు మధింపం దొడంగిన. 894 

1, మొనసి మందగాద్రి వనరాశీనిర్శగ్న, యె రసాతలంబుం జేర నపుడు 

దాని జూచి సురలు డై త్యాంతకుం జైన, విభుని శరణ మొంది వినుతించేసి, 

, దేవా నీవు సమ స్తభూతంబులకుం బరముగతి వందు విశేపించి మాకు శరణుష్టం 

డవు గావున జలరాశిలోన మునింగినమంథాన శే లంబుం గృమ్మణు నుద్ధరించి 

మమ్ము రశీంపు మని ప్రార్థించిన. 896 

కే, వారిమొఆ విని భార్షపీవల్ల భుండు, కమఠరూసంబు. గై కొని కంధిలోన 

ముని(గి శై లంబుం బె కె త్తిమూంపుమోందంబరంగనిడికానిజలధి పై బవ్వళం చె. 

కట్టు రమావల్ల భుండు మందర శ్రలంబుం గమఠాకారుం డై తనవింపునందు 
cy (oT రా 

ధరించి దానియ్మగృంబు కరంబులం బట్టికొని "దేవతాముధ్యుంబుననుండి య 

పారబలంబున6 "బెక్కువర్ష ౦బులు మధించిన నందు మొదల దండకమండలు 

హాస్తుం డే ధన్వంతరి వుమెః బదంపడి రూపయానన సంపన్ను లయినయున 

తులు "పెక్కండ్రు, పొడమిరి నిర్మథనంబువలన నప్పులం బొడపవునకారణంబుల 

నయ్య్టుంగ న లప్పరస లనం బరంగిరి వారలలోన నజు వదికోట్లయప్పరసలు ప్రధా 

నభూత ౨ ర వారిపరిచారికాజనం బసంఖ్య్టం బై యుండు వారి దేవదానవులు 
ర్ం 

పతిగ్రహింపమిం జేసి వారు సాభారణ లైరి వెండియుం దరువ నందు వరుణ 

కని దాచవారుణి యనుసురాధి దేవతే పొడమి పరి, గహావిచారంబుం జేయు 
6౬... 

4 

చున్న దాని రాతసులు గైకొన రోసి విడిచిన చేవతలు పరిగృహించిరి 

నాంటటంగో అ సురాపరిగ్రవాణంబున దేవతలు సుర లైరి మణేయుం దరువ ను 

చె ఎత్కనం బనువాయశేసుంబును మణిరత్నం బగుకొస్తుభంబును నుత్త 
య 

లల — 

మం బగునమృతీంబునుం బుట్టిన నయ్యశ్టంబును శక్రుండు గ్ నియం గాస్తు 

భంబు విష్ణువతయంబున వెలిం గ నయ్యమృతంబు నసురులు చేకొనిన సహింపక. 

వు, అనిమేషు ల్క_డు నగు లె చటులనానా మోఘహేతిద్యుతు 

ల్వీనువీధిం గడుం జిత భంగి మెజియ న్వీరాంకు లై వాసనా 

కం ెలోక మో 
రినికొయంబులం దాయక వారు నటువారం దొం56 ద్ర ఫ్ 

“బ్లా ఇ ఘనా. 899 
వానసంగ్రామము సెల్లె నయ్యుభయపై న్యశ్రైణికి న్రాఘవా 



118 గోవీనాథ రామాయణము 

ధయ విష్ణువు మోహీనీవేషంబున నమృతంబు సురలక్€ బంచిపెట్టుటం ఛ్రుధుం 
మ, అపు డానందకపాణి రమ్య మగమాయా మోహానీరాపముం గపటత్వంబున దాల్చి జై త్యవరుల న్వంచించి వీయూవము న్నిపుణత్వంబునం గృన్తుణం గొని వెనకా జీవాళి కందియ వా రపుభాపంబుగం 'గ్రోలం జూచి ఘనకోపొటోపు లె రాశ్షసుల్, 900 చ, అమరుల చాశి దారుణవరాయుధదీ పులు నింగి ముట్టంగా సమర మొనర్చ వేల్పులు ప్రసన్నసుభారసపానజో ౫ శే 

జమున ననాధ్యు లె హారిలసత్క్చృపం దోడ్చడి వి కృమింపంగా 
నమరవిరోధులం దునిమి రాజై నఖండపరా క్ర మంబునన్. 901 

వ, ట్లు నిలింపులు రణంబున నసుకుల నందణి నిశ్నేషంబుగాం బరిమొర్షిాన నిలింప వల్ల భుండు విజయల హ్రీ విరాజమానోం డై దేవర్షి గంధర్యచారణ సహితంబుగా ననురావళతికిం జని జగ త్తయంబుం బరిపాలించుచు నుండె నంత. 902 
మ, తీసపుత్రు ల్పమరంబులో సనతిసం తానసంబు చే. జచ్చినా 7 

J తనె పుత మోవామున కోకా కా త్ర వాలి దూ 
రని, విన్నంత నె ఫుల మో (కంత్ మొ వా 
లిన ధై ర్యంబున నొక్క_నాండు దితి యు ద్రేకంబునం ట్రాణనా థునితో ' ని ట్లనె కోకపావకళిఖాదోధూయవూ నాం! యొ. 908. 
-ంధ్రురు. దితికి. గళ్య్ళప్రుం డిం దుని జయించు బుత్ఫునిం బడకయ వరం బెసంగుట. డ్రూధుం- 

శా, దేవా వేల్పులు మించి ఫఘోరరణవీథి న్యత్కుమూ రావళిం 
శ్రావీణ్యంబున విమ్ణు దేవ్రకరుణ న్మర్షంచి రిం కేనినీ 
సేవ లేయుచు బు త్ర హీన నగుచుకా జీవించు దోశ క్త్చే 'దేవేంద్రుం బరిమార్చు పుక్రు,నిం గ వాద్భప్టి నృ?సాదింప వే. 90% "తే. అనన్ర డనుకంప గదురం గశత్య పుండు పలికె 
నబల వ్రతనిష్థ శుచి వై సవాస్త వర్ష 
ములు గడుప నట్టితనయుండు గలుగు ననుచు 
వర మొసలి యమ్మహోమునివరు (డు త్రీతి. 905 వ తీనహ_స్తంబున నమ్మహో చేవియుదరంబు సంస్పృళించి పు శ్రోత్స _త్తిరూపంైై న శుభంబు గలుగుంగాక్ యని యను గ్రహించి తపంబునకుం జనియ నిట్లు కళ్ళ పుండు సనిన యనంతరంబ య జ్రేవి బలవంతుండును మహేపాగ్టసుండును స్థీతీజ్ఞుండును సమదర్శనుండు బై_నకొడుకుం బడయుదు నని కళ్యపో ర్ వృకారం బున వృతం బంగీకరించి కుకప్ప వనంబునందు దారుణ క్రమంబునం దపంబు(. జేయు చుండె. 

906 
తథా ఇం దుకు కవటంబునం బరిచరించుచు దితిగర్భంబును ఖండించుట్లు. డు. 

ఉ. అంత చెతింగి దంభవినయం జెనంగకా దీతిపాలి శి జం 



బాలకెండము, 119 

భాంతకుం డించు కై నం దనన్యాజము గన్సడ కుండ మాటి య 

క్కాంకమనం బెటింగి యలీగారవ మొప్పంగ భ_క్రియుక్తుం డై 

సంతస ముంకురింపం బరిచర్య లొనర్బ్చుచు నుండె నిష్ట మై, 907 

వ ఇట్లు శృమాపనయనంబు లగుగాత్రనం వావానంబుల జలాగ్నికుశకాష్ట ఫల 

మూల ప్రడానంబుల నిత్యంబును దితికి బరిచర్యుం జేయుచుండె నంత. దొమ్మ 

న్నూటతొంబదీయబ్దంబులు సనినయనంతరంబ, 908 

చ, అపు డొకనాండు మానిని రవాస్యము చాంచంగ లేక భూమిభ్ళా 

ద్రివుం డొనరించుసేవకు మదిం గడు సంతస మొండి మోమునం 

నప దళుకొ త్త నయ్యినిమిపే ౦ద్రునిం గన్లొని పల్కె నక్కటా 

కృపణమనస్కు_లం చెలియ శేరుగదా యునతుల్ రఘూ _త్తమా. 909 

. వాసవ వినుము భవత్పమానుని నొక్కకాడుకును బడయంగ గోరి యేను 

గళ్వపుం శ్రా భ్రార్థింపం గరగుణతో వెయ్యేండ్లు వి వితతంబుగా దృఢ వ్రతము సల్పి 

కేనియుం ౫ గల్లునం వానతి యొసలొం గావున నింక బదియేంక్ల కనఘుమూూ ర్తి ర్తి 

యనుంగ్కుదమ్ముండు నీకవతార మందెడుం గడల మిారిరువు శేకత్వ మొంది 

"తే, మొ సి శీరోదక క న్య్యాయమున దనర్శి 

మూడు లోకంబు లొక్క్టట భూరిసత్వ 
మహిమ రవ్నీంపుం. డన్యోన్యమై తి, గలిగి 

యనుచు నిర్వ్యాజముగ6 బల్క_ నాలకించి. 910 

am 

క, తరుణియుదరసు. డగువాం డరయంగం దన కరి యటంచు నతని వధింప 

న్వేర వెజటుంగక తజి నరయుచు, స్థిరమతి నింద్రుండు సేవం జేయుచు నుండెన్. 

వ. అంత నొక్క_నాం డ త్తలోదరి పులోవుజాశాంతుం డొనరించుబహువిధోపచా 
రంబులు దనహృదయంబునకు ముదావహంబు లై తనర శారీరసుఖంబులుమురిగి 

వ్రతదీిమోసమయభంగం బెజుంగక కాలచోదిత మై మధ్యాహ్నసమయమున 
మజిచి కాల్లడ తలయంపిగా సుఖసు పి వహించిన. రం 

చ. ఇది సమయం బటంచు దివి జేశ్వరుం డుల్లము పల్లవింపంగా 

భిదురము గేలం బూని జళివించుచు ధీరత యోగళ క్రిచే 

నుదరములోనం జొచ్చి రయమొప్పంగ దిత్యుదరస్థ బాలకు౯ 

గదురుచు స ప్పఖండములుగా నరికెం దనకోర్కి, దిరంగన్. ౪18 

ఆ, రాజ్య కాంత. జేసి రాజులు సతి వైన, బాలు నైనం జంప బాలుపడుదు 

రఘుభయంబు వారి కనిశంబు నది దోష, మనంగ వినమె రఘుకులాబ్దిచం ద్ర. 

వ, ఇట్లు బలారాతిచేత వ్రేటు వడి దితిగర్భంబు యెలుం గెర్తి బి శ్టీశ్చిన సదరిపడి 

దితి మేల్క్మాంచె నష్టా డమ్మఘవుండు మారున మారుడ యనుచు లఘురీతిం 
బలికి వృధాగర్భం "బేల వధిం చెదవు ఇవాలుంజూ లుడుగు మని ప పలుకుదితి వా క్యం 



£0 గోపీ నాథ రామాయణము 

బాకర్ణించి రయంబున. దద్దర్భంబు నిర్గమించివచ్చి తనచేసిన యపకారంబునకుం 

గినుకం బూని శవీంచునో యని శంకించి యొడలు వడంకం బ్రదశ్నీ ఇవూర్వ 

కంబుగాం బ్రణామంబుం గావించి నిటలతటఫుటితకరపుటుం డె గుణవతీ 

మళల్లి యగుతల్లి మో అ నిలిచి యి ట్లనియె. 915 

క్ల వ్రతనిష్టాభంగం బది మతిం దలంపక ను క్షభంగి మానక ని 

చి వాదోపంబున నీ గతి నాచే లూన మయ్యె గర్భము ళు 916 

న. అడియునుం గాక, 917 

క, తటే యెతింగి రిపు వధించుట, నిరుపమధర్మంబు గాన నీయుదరమునం 
'బెరింగెడుబాలుండు మది నా, కరి యని ఖండించినాండ నలుగకు మింకన్స్, 

క, నొ విని గర్భము' వృథ యె, పోవుటకు దురంతదు8ఖపూ రెతవుతి మొ 
బే వేంద్రు, దు,నిం గని యపు ద ద్దేవి మది న్లినుక విడిచి ధీఠతం బలిశెన్. 919 

క నురలోకనాథ నీయం, దరయంగ దోవంబుం గాన మేరు దారణ మ 

ద్దురితమున నయ్యె నింతయు, దురితహారుని నిన్ను దూజ దోసము వచ్చున్, 

వ. స్వయంకృతాపరాధంబున నై నకార్యంబునకు వగవం బని లేదు నిరపరాధి 

వైననీ కపరాధంబు సేయం బూనిన డై వంబు సనుకూర నిచ్చునే యింక 

నీస ప్రఖండంబులు నీచేత మారున యని పలుకంబడినవి గావున మారుత 

సంజ్ఞకంబు లై యుండు నదియునుం గాక యావవా ప్రవహసంవహోద్వవహావి 
నహసరివపాపరావహాఖ్యలం గలస సవా తాభిమాన దేవతలం దొక్క_టి బ్రవ్హ 
లోకంబునందును నొక్క_టి యిం డృలోకంబునందును నొక్క_టి యంతేరితుం 

బునందును దక్కిననాలుగు నాలుగుదిక్కులయందును బ్రవర్తిల్లుచుండు నట్టి 

స ప్ప్తవాతస్మ్కంభంబులకు నాయకులం జేసి స నీ ప్రఖండంబు. 3 లై ననుత్సు త్రుల 
రత్నీంపు చునిన నతం డట్ల కావించి యవి చేత ; ననుజ్ఞాతుం డై ఏ నాకంజునక్తుం 

జనియె నీచేశమందున నాఖండలుండు చెతికి కుశ్ర్యూమం గావించె నని పల్కి 
వి శ్వామిత్రు, తుండు వెండియు రానుచంద్రున కి టన యె, 921 

తే, పొసంగ నిక్వూాకునకు నలంబుసకు మున్ను 
పుట్టినట్టివి శాలు. డన్ఫూపమాాళి 

పుడమి “మెలి విశాల యన్సుర మొన్చె 
నిచట రాజేంద్ర త్ తన వే రుద నింపు మాటు, రిల 

తే. అవిశాలునిపుత్ర కుం డై. నహేము 

చం ద్ర్రునకుం బుక ఘనుడు సుచంద్రు, ( డతేండు 

ఏ పరల గ భూమ్రాక్వో నతండు సృంజయునిం గాంచె 

నతండు సవా దెవ్ర నతండు కుశాళ్వుం గాంచె. ఏప్ర 
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"లే. ఆకుశాళ్వుండు సోమదత్తాఖ్యుం గనియె 
నతండు కాకుత్ స్థు. గాంచె నయ్యవనినిభుండు 

సుముతి యనువానిం గనియె నాసుమళతి యిస్పృ 

డీపీ శాలపురం బేలు నిద్దయళు(డు. 24 

వ, నుణియు నికు ప్రసాదంబున ఏ రందణు వై శాలికు లనం బ్రసిద్ధి కెక్కి దీన్లో 
యువులును మహోత్తులును వీర్య వంతులును బరమధార్తి, కులును నై యుందు 
రీరా త్రి యిచ్చట వసీయించి యెల్తీ మిధిలకుం బోద న వుని పలుకు చున్నసమ 

యంసున. 95 

-ంర్చుర్దు సుమతి యనురాజు విశ్వామి త్రు,ని బూజించుట, చ్రధాం- 

చ. ఘనతరసుప్రభావుం డగు కౌశికసంయమినాథు రాక యు 

నిని సువులిక్ష మాపతి నఏినమునంబుధిపూరనుగ్నుం డై డె 
తనదుపునోహితు చ తులు దాసులు జుట్టలు వెంట రా రయం 

బున జని కాంచి యమ్మని యొక్క సపర్య లోనర్చి యి ట్లునున్, 026 
నము, అనిశంబు న న దయ్యప్రవంచము సముద్యద్భూూరి తేజంబు చే 

నను వై మించెను లోచనాంబురుహాముల్ వ్యాకోచతం జెంచెం జ 
య్యన దట్టంపుం దమచ్చట ల్విరిసె వస్వావా క్రి చేకూశె నేం 
డను వయ్యెం గద యిన్ని మా కిచట విశ్వామిత్ర మోరాశచేన్. 927 

క. మాన్యుండ వగుమిోకృప చే, ధన్యుండను బేర గలనదాన్యుండను రా 
జన్యులలో మాన్యుండ సొొజన్యయుతుండ నై చెతి చేయడు సంయమివర్యా. 928 

వ, అని బహు ప్రకారంబుబ సన్నుతించి యొండొకు కుశల ప్రసంగంబులు గడ్ 
వీనయనంతరంబ విశ్వామిత్రునియిరు గెలంకుల నలంకృతు లై సూర్యసోముల 
చందంబున నిందోచేంద్రులకై వడీ యశ్విలీ చేవతలభొందున మనోవారాకాో 
రంబులం జేజరిల్లు 1 చున్నరామలక్షణులం జూచి కౌశికున కి ట్లనియె. 929 

వీ గజసింహాగమనులు ఖడ్గతూణేధనుర్షరులు వార్టూలవిక్ర ములు రాజ 

నసింహూులు గుణకూపచేక్టితంబుల! బరస్పరనమానులు చారుచం దృ్రముఖులు 

రనుణీయవమూ ర్రులు కనులప త్రవిశాలనయనులు సురభువనంబు విడేచి 
ధరణికి వచ్చినసురలశై వడే. గ్యలువారు దృస్తులభంగి వజిలువారు 

తే, రాజభానులగతి దిన్య తేజమువ హా, రిన్నికాయము వెలింగించు చున్నవారు 
ధీవశేణ్య ఏ నెవ్వరు కేవనమున, నేల చనుదెంచి రిచటికి నింత ఇెపుము. 980 

క, మునినాథ నీతపంబును, ఘనీ ర్హియుం దనువు లిట్లు ౫ కొని వెంటం 
జనుదెంచె నొక్కా వాక్తివారు, లన నొ 'ప్పెడువీరిచంద మానతి యీవే. 981 

క, అన విని మునిపతి సువుతిం, గనుంగొని యిట్లనియె వీరు కాకుత్ సవరు 
ల్ల నమతులు రామలకత్షణు, లనువారలు దశరథాధి పాత్త్మజు లనఘా, 989 
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వీ, రా జేంద్ర నాచేతం శ్రార్థితు వ వేడ్క జంటగా నావెనువెంట వచి 
తాటక యనుఘోరచానవి ఖండించి పరగ మారీచసుబాహ్యా లనెడు 
చై త్యుల సంగ్రామతలమున భంజించి కరుణతో నాదుయాగంబుం గాచి 
జనకుజన్నము జూడ జనుచున్న వారలు ఘనులు పాపౌభులంఘనులు శౌర్య 

ఆ, ధనులు పుణ్యఘనులునన విని సునుతి య, రును గదురం బూజం జేసియుందన 
యింట నాంటిశాా శ్రీ యెలమితో నిడుకొని, వేంగుటయును భ _కివినయ మెసంగ, 

కే, అతిథినత్కారము రొనర్చి యనుప నతని 
వీడ్కొ_ని రఘూ _త్తములు మునివితతి వెంట 
రా విదేవాక్షమాపతి రాజధాని 
కరుగు తెరువునం గాళికుం డరిగ నపుడు. 08:1 

వమ ఇట్లు చని దచ్చల నతరమణీయ కాం చనప్రాకారశోభితం బెనదాని నంబర 
చుంబిశిఖర రేఖామ యూఖపుం జరంజితశర్మదభర్మహరం బె నదాని కుసుమ 
కిసలయ పల భ రితవిటవీవాటికావివారమాణ మ  త్రేముధుకరకీరశారికాకల కంఠము 
ధురశ బా యమాననుంజులోద్యా నసరివృతం బే నదాని మిధిలాపురంబుం గనుం 
గొని తదీయసువమావిశేషంబున. కిచ్చ మెచ్చుచు. దదుపవనంబునందు. 
బురాణం బొ రమ్యం బే నిర్ణనం  యున్నయిక్కమహనీయా శ్రనుంబు 
విలోకిం చి, 

985 
మ. జలజా తాకరతీ రరాజదవనీజా తకావళలీయు క్రీ 

తేలమార్లం బటు పట్టి పోవునెడ నందం బొప్పంగా ఛభానువం 
ఏ లలాముం డగు రామచంద్రుండు మునిసాషమి న్విలోకించి సౌం 
పలరం బక్మ_ గిరీశ మాళిగళ దుద్యదో్య మగం గార్భటిన్. 936 

ంర్పుర్లూ విశ్వామికు,ండు రాముని కహల్యాసృతాంకంబు దెైల్చుట. శ్వురుం- 

మం అనఘాత్తా రమణీయ మై సురుచిరం చి. శ్రాఘ్య మై యొప్పునీ 
వనమి స్ట్రులకా నిక్ణనం బజయి య సేవ్యం .బయ్యె ము న్నీడ నే 
ముని యుండెం గప నింత నాకుం చెలియ నోదంబుతోం చెల్పవే 
యిని ప్రార్థించిన జెప్పం గాం దొడలా వి శ్వ్ప్రమిత్రుం డుద్యోన్మలిన్. 9317 

'తకే. అనఘ ము న్నీవనంబు మహోత్తుం డై న,గాతమునియా శ నుం బనఘనతకెక్కు 
నిది సకలచేవపూజితం విది సు రేంద,నందనోపమ మై యొప్పు నయచరిత్ర, 

చ లలనలలో ద్ర లోకనుతలకుణ ఇమినయహాల్యతోడుతం 
_గలసీ సుఖాత్తుడై యిచట గాతమమాాని దపంబు చేయం౭గా 
నలరి బలాంతేకుం డలయవాల్యవయోవిభ' వా లి-ేకముం 
దొాలంగక మాచి యవ్వెలందితో సుఖయింప గ గోర్కి. పుట్టినన్, 939 వ. ఒక్కనాం డమ్మునివల్ల భుండు స్నానార్థి మై యరిగిన నప్పు డెథం గని పురంద 



బాలకాండము, {28 

రుండు ముని వేషభరుం డై యహాల్యకోడ కరుగుదెంచి యిట్లనియె. 940 

లే, అంబుజేకుణ కామభోగాస్థ తై లెన, పురుషు లెప్పుడు బుతుకాల మరయుచుందు 
రట్టు గావున నీతోడ నతనుసౌఖ్య, మనుభవింపంగం గోరితి నబ్బ్దవచన,. 941 

"తే, అనిన నమ్హ్మాయతేప పసి వాక్యముల పటిమ 

మొగముల జాయయు. గాంచి నావుగని కింత 

సరస మేడది శక్రం డిక్కరణి నాదు 

వలని మోహంబుచే నిట వచ్చెననుచు, 949 

వ. తలంచి యతీనిం గూడి కందర్ప క్రీ శానందరసం బనుభవించి 'వెండియు నవాల్య 
శక్రునిం జూచి యెను నీవలన. “నృశార్థ నైతి నింక నిచట మసలవలవదు 

నన్నును నిన్నును రశీంచుకొనుచు క్లీసుంబునం జను మనిన నయ్యింద్రుండు 
నీవలన. బరితుమ్తుండ నైలి నింక రయంపునం జనియెద నని యద్దేవిచే ననుజ్లా 

తుంజై యప్పర్ష ళాల నిర్లమించి గాతమాగమనంబు శంకించుచు ససంఛ్ర ముం 

డై రయంబునం బోవుచు, 948 

చ, అనిమిషలోకనాధు6డు నిజాశ్రమనాటికి నేంగుజెంచున 

మృునిపతి డీ ప్పపావకనిభుం బర మేస్టి సముం దపోధను 
న్మినుళిఖ వేల్పు నెచ్చెలి సమిత్కు శహా స్తుం గృతాభిషేకునిం 

గనుంగొని సాం ద్రభితిపరికంపితుం డె చనుదెంచు చుండంగన్. 944 

ర్ధుర్టు గొతముండు దేచేం ద్రుని శపించుట, ధ్రుధుం 

చ. తనుం గని భీతుం డై మొగము దద్దయు వెల్వలం బాణం గృమ్మణం 
జని యెడువజ్రి గన్లొని నిశాసమయంబున నీ ట్ట్లదేలకో 

యనివిషనేతే వచ్చె న ననీ యంతయు గ్రక్కున యోగదృష్టిచేం 
గనుంగొని రోషశోణీతవికంపితలోచను. డై రయంబునన్, 945 

వ, పరుష వాకస్థంబున నిట్లనియె, 946 

ఉ. ఓర దురాత్ర్త్య్మ యోరి శ్ర యోరిమదాంధుడ శక్క మానికాం 

'తొరతి దూవీతం బని మనంబున నించుక నొంక [కిట్లు వు 

న్నారిని వంచనం గపటతాపసత౯ా రమియించి్ తీ విదే 
కారణమై యముష్కు_ండవు- గ మ్మని శాప మొసం7 నుద్దతీ౯, 947 

వా ఇట్లు ని నిష్టురంబుగా శ శవియించిన( దత్త ణంబు వ్కప్ర హోరంబునం దునిసిపడినచం 

శే. పర్ణ శాలకు బోయి విశీర్ల కేశ, పాశయె డస్సి నురతవిళ్ల మముం జెలుపు 
చున్న యన్నారిం గనుంగ్"ని కన్ను గవకుం, గేంపు సొంపార నిట్టని శెరలి పలికే, 

౨య్రురు గౌతము6 డవాల్యను శపించుట. శుణుం- 

'కే, నీవు నిజవంశధర్యంబు నీఆుం జేసి, పువ్పవిశిఖార్థవై పరవురువర కి 
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'బయినసి నూలి నీవిటునంటిపను లోౌనర్సి, మాక దలనంపుం 'జేసితిముగువ నేండు, 

ఈయటపీప , దేశమున నెవ్వను. జూడక్ యుండ ని నితము౯్ 
వాయువు హరగించుచు? బృ భాతజ ఘారిర జగపరీత వె 
పాయక సెక్కు వర్ష ములు పాపవశంబున నుండు నుంచు వా 
శ్నాయకతుల్య దర్శకుడు గాతము డాలి శకించె నుద్దతిన్ . 9్రగ్ | 

* ట్లు స్ట్ _ప్తయె (చవాట్య భ్యంబున నవంకుచు గాతమునియంఘు/లం బడీ 
లేచి నుహాత్తాక క్ట తొపరాధ నైననన్ను శపించుట నాయందులం గలదయాతి 
శయంబున ని 'నమళంకం గెల జేయుట శే కదా గూని ఘర తాపంబునకుం దుది 
యెయ్యది తన్తోతు ప్రకారం వానకి నని ప్రెశ్థించిన బి యురాలికడంకకు 
మెచ్చి యకీ తాషా? కవ _ర్లామానవి శారదుం : ేణాతముం డిట్లనియె. 952 
అతివ దశరథనందనుం డైనరాముం జెప్పు డీఘోరననమున శీసజెంచి 
యంఘ్రీనిన్యాస మొనరించు నపుడు శత్స,దాబ్ద కేణువుచే. బూతవయ్యెదీవు. 
అమ్మహాత్తున కాతిథ్ట మాచరించి, యపగతాఘ నె లోభ మోహాములు విడిచి 

నుత్సకాశంబునందు సమంచితముగ, ధన్యవై పూర్వమాపంబుం దాశ్చె దీవు, 
. అని యిట్లుగాతముం డహల్యకు ఇాపంబిచ్చి సదంబడి తనోతుణ ; ప్ర కారం బెజీం 

గించి యచ్చోటుం చానీ సన్గచారణ జీవి శం బయినహీ వోవంతరబునకుం జని 

యందు6 దసంబుం చేయుచుందచు. రగ్ర్ 

. అట బలవై.శి శప్పు: డయి యారని నెవ్షిగ వేల్పువీటికిం. 
షా ఆట . 

దటుకున నేగి శ్లోకపరి"తా "తాపమునం గడు ఎస్పి లజ్జ న 

క్కటట పరకాంత నిట్లు కనుం గానక పొందంగ శీలం దానివే 
నిటు సమకూర నేల విధి యెంకేటిపా టోనరించె ని నియెడన్, 936 

. అని విచారగ్గ స్థమానసుండై. దేవతల నందణ రావించి గాతముండు సర్వ 
జేవతా పదచస్థనన నకారణండై క నతపంబుంగావించు చుండ నేనాతపంబు విఘ్నంబు 
వేయుటకు సమకట్టి బ్రోధయబుం బుట్టించినం గాని తపోభంగంబు గా దని నిశ్చ 
యించి కోధోతాదనంబుకొజ కమ్మహామునిపత్ని యగుయవాల్టుతో డం ౮, గీ 
డించిన నమ్మునిపుంగవుం ఉలిగి నుదీయనృవణంబులు దునినిపడ డ నన్ను శపించి 
పదంపడి తనపల్నికి శాపం బొసంగ నే నాకారణంబున విఫలుండ నైతి. 951 

రడ దేవేం ను6డు మేషవృపణుం డగుట. శ్రుతుల 

. వేల్చులార యిట్లు వఏిఫలుండ నె యేను, భువనజాల మెట్లు ప్రో చువాడ 
హీ తము గోరి మోర లించజు యాః చించి, దేవకార్య మొపుడు తీర్పవలయు. 

- అని పురంవరుండు పలికిన బృందారకు లందజు పీతృ చేవతలకడకుం జని శక్ర 
నకుం బాటిల్లి నవై నె ఫల్యం బెణింగించి యిస్వుడు యజ్ఞ ౦బునందు మాకోజుకు 
నిజ్యమాసం నయూ మేవనృపషణంబు లిం ద్రున కొనంగుం డిమేవంబు వృషణ 
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రహితం బయినను మోకు బరమతుమీ నొసంగుం గాక యనియు నేమాన 

వులు భవక్సి)/యంబుకొోొణికు నముష్య_ ౦ బై నమేషంబు నొసంగుదు రట్టి 

దాతలకు ఫలలోపంబు గాకుండ సంపూర్ణ ఫలం బొసంగుం గాక యనియు 

ననుగ్రహి౦తు మని పలికిన నగ్నిపురోగము లై న చేవతలవచనంబు విని వీత 

"జీవత్ఘీ యకాపనిబద్ధం బన మేషవృపుణంబు “లుత్పొటించి తెచ్చి సహాస్రా, 

కునకు సంఘటించిరి నాంటంగోలె వీతృ బేనతలు తత్పజాతీయంబు లగుటం 
జేసి యవృషణంబు లై నమేవంబు?: భుజంచుచు దాతలకు సవృవణమేపదాన 

ఫలంబు లొసంగు చుందురు. 99 

. అనఘవారి త్ర వినుము నాం జాదిగా౫ 

సరసిజాసన తుల్యుండు సకలమాాని 

వర్యు. డగు గాత్రమునిప్ర భావంబునలన 

వృత, దె త్యాంతకుండు మేషవృపషణు' డయ్యు. 960 

. అనిశము తావకాగమన మాత్మ? డలంచుచు నాంట: గోలె యా 

ఘనవని ఘోరశాపమున గాతమపత్ని యవాల్య యేరికిం 
గనుపడకుండ నున్నయది గృక్కున నొ శ్రనుభామి సొచ్చి నీ 
వనుసమసత్కృ పాగరిము నమ్మునిగేహిని నుడ్గరింపుమా. 961 

అని యిటు కౌనికు. డా సన, ఘనా (జారాముండు కాశికపురస రఎరం డై డె 

యనుజనయుతీంబుగ న,వగ్గీనముం బ్ర వే చేశించె దీ ప్రవర తేజండై 962 

ఎదురు రామపాదరజస్స రృంబున నహల్య కాపవిము క్త యగుట. రుం 

ఇట్లు గాతమాశ్ర్రమంబుం "వేశించి యందు వాయుభతణాదితపంబు చేతం 

బ్రద్యోతితప్ర భ్ యగుటండేని సురాసురమునుషుస్టలకు దుర్నిరీకు. యగు 

దాని విరించిచేత నతిప్రయత్నంబున _ నిర్మింపంబడినయతిమానుపరూప 

యగుమాయపగిది నలకుదాని వృషల తాపుష్పపటల పరిచ్భన్న యగుటం 

చేసి తుపారాభ పటలప పరిచ్చన్న యెొనఫూర్ల న్రచంద్రప్ర, వ భసాబగున నొప్పుదానీ 

య క్రూరత్వదుర్ని రీతు శ్వాదులచేత నుదకముధ్యంబునం బ్ర తివించించిన ప ప్ర దీప్త 

భాస్క_రప్ప భ చందంబున నందం బగుదాని యహవాలక్ట్ నవలోకించె నప్పు 

డద్దేవి గాతమశాపంబున రామసమాగనుపర్యంతంబు త్రెలోకంబున 

కద్చుశస్థ యె యె యుండి యప్పుడు శాపాంతేంబు నొంది యెప్పటిశరీరంబు 

తోడ? జూపళ్లై నిట్లు సంద్భసష్థ్ర యెనయహాల్యిచరణంబులకు లతణసహీతం 

బుగా రాముండు నమస్కాారంబు6 గావించె నప్పు డళ్లేవి గాతమవాకంబు( 

దలంచి వారి నిరున్రర నాదరించి యర్ష ర్హ ఫ్రపాద్యాదికంబు లర్చించి యాతిథ్యం 

బొసంగిన బ్రైతీగ హీంచి రంతే. 068 

-మొజసె౯్ సురదొందుఖు లటు, గురిసె౯ మందారవృ షి. గోములపఫణితిళా 
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వరగంధర్వులు పాడిరి యరదారంగ మేనకాదు లాడిరి వరుసన్ _ 964 
లే. అప్పు డచటికి సురసిద్దు లమరమునులు, గరుడగంధర్వకిన్నరు లఈునపు దెంచి 

తే 

ఈ 

రాధను ననేకభం గులంబ్ర స్తుతించి, యలయవాల్యను బూజించిరతెముదమున, 

. అంతలో గాతముం డట కరుగుదెంచి, వొలుపుమోజంగ రామును. బూజఛ్చేన్సి ఘనతపోబలపరికళుద్ద గా త్రి మొన, వెలందితోంగూడి తపము. గావిం చుచుండై, 
-ంథ్రర్టు. నిశ్వామిత్రు డు రాముక్షణసహితు (డై జనకుని యజ్ఞ వాటంబు( జేరుతు  శ్రుఢిం 

. అంతేనారాముండు లత్షణసహాయుం డై విశ్వామిత్రునిం గూడి యప్పుణ్యా శ్ర 
ముంబు. బౌసి యీావాన్యదిగ్భాగంబు. బట్టి యొక్కింత దూరం జురె పావనం 
బై నజనకునియజ్ఞ వాటంబు. జేరి మునిశాస్థాలుండై నవిశ్వామిత్ర నవలోకించ్చి 
యిట్లనియె 

967 
అనఘ మహోత్తు, జై నజన కాధి పుయజ్ఞ సమృద్ది సాధి యె 
తన రెడు పుణ్యమూ ర్తు లతిధన్యులు వేదవడంగ పారగుబ్ 
దినరరవేజులుక౯ా సకలచేశనివాసులు స త్తపరిపరా 
యణు లగుబ్రాహ్మాణుల్ బహుసహా స్తము లిచ్చట నున్నవా రొగొిన్ gf 

. శకటీశతసంకుల మె, ప కటితమునినిలయ రాజిరాజిలెడు నిం య ల ౧౧ 
దొకచోట మనకు వాసం, బకలువధి షణా విధింపుం డనుపమభాంనిన్. 969 

* అన విని విశ్వామిత్రుడు, ఘనతరసలిలాయుతంబు గమనీయతరం 
బనుపమము వివి క్షం బగు, భన 'బేశమునందు వసతిం గావించె రహా న్. 910 
జనకుండు గాధిపుత్రునిరాక విని శీఘ్ర మున శతానందుని మున్ని శు కొని 
బుల్వోజుల్ గొందణు ప్రీ తితో నర్గంబుC బా ద్యంబుం గొని వెంటులబరంగు చేర 
వినయముతో నెదుర్కొని సమం,త్ర కముగానర్ష నీంబు విమలపాదస్రం బొసంగె 
నకుం డసంగుపూజనవాంకయు గ హిం చిహవనిరామయముందచ్చు వమునరసి 

॥ కూరి మెజటయ క తకానందుం గుశల మడిగి 
వ్రీతిం బూజించినట్టి బుత్టోజుల సేవు 

మది విచారించి పీదప వా రడుగం దగదు 

కుశల మంతయు నెఆతింగించెం గుళికసుతుండు. y71 
. ఇట్టుపరస్పరని వేదితకుశలవృ త్రాంతు లయినయనంతరంబ జనక్ మహా నాథుండు 

గాభేయు నవలోకించి మహాత్తా యాయాసనంబులయందు మునిస యేుతంబుగా 
వ్ క పో తి ఒం నాసినుంకవు గమ్మని ప్రార్థించిన నమ్మునిపుంగనుండుజనకో క్తప్రకారంబున నుచి 

తాసనంబున నాసీనుం డయ్యెం దక్కినమునులు యథార్హ్యవీఠంబు లయం దాసీ 
ను లై రంత జనకుండు విశ్నామిశ్రునియనునుతంబున సకలమంత్రి కా ంధవసహి 
తంబుగా నర కీశంబున నానీనుం జె యమషహాతున కి టనియ 972 ౦౮ 0 ట్ట — 6 య 

. నేండుగా నా కనిందెతేయజ్ఞ ఫలనృద్ధి సభలించె మిశాక సంయవిరాంద్ర 
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నేండుగా నాకు మానితీజనసంసిద్ది గలిగె మోాకరుణచే గాధితనయ 

నేడుగా నేను భూనేతలలో. జాల మాన్యూండ నైతి నోమౌానివర్య 

'నేండుగా నాకు నిన్నియు సమకూ బె నీయాలోకనమున. బద్దా_ప్పతేజ 

కే. బ్రవాతుల్యుండ వై న నీపాదరజము, సోంక నాయజ్ఞసదన మస్తోకభంగి 
గడు బవిశ్ర మై తనగారె కల్మపంబు, లడంగె మిక్కిలి ధన్యుండనై తి నేడు. 

"తే, వినుము యజ్ఞ ౦బు పండ్రైండుదినము లింకం 
గొదవ యున్న దటంచు. గోవిదులు నలిగి 

రంత భాగాన్థు లై. వేల్పు లరుగు బేరం 

గలరు వారల. జూచి పోవలయు మీరు. 974 

వ. అని పలికి తత్పరిసరంబున, . 975 

వీ ౫జసీింహాగమనుల ఖడ్గతూణేధనుర్లరుల శాగ్జూలని క్రముల రాజ 

సింహుల గుణరాపచేష్టితంబులం బరస్పరస నూనుల. జారుచం ద్రముఖుల 

రమణీయమూ రుల గమలషత్రవిశాలనయనుల సురభవనంబు విడిచి 

ధరణికి వచ్చినసురలకై వడిం గ్రాలువారి దస్రులభంగి వజులువారి 

శే. రాజభానుల క్రియ దివ్య తేజమున హారిన్నికాయము వెలింగించు చున్న వారి? 
గమ్రతరకాక పతీముల్ గలుగువారి మహీతక్తీ ర్తుల రామలక్ష్మణుల జూచి. 

ఉ. వారిమనోజ్ఞ వేషములు వా రివవోరచనా చముత్కృతుల్ 

వారివిలాసవై ఖరులు వారిపరస్పరబద్ధ భానముల్ 

వారక చూచి మెచ్చుచు నవారితసన్మద మంకురింప నా 

భూరమణీపురందరుండు పొల్పుగం గాళికుతోడ నిట్లనున్, 977 

ంర్టురా విశ్వామి, తుడు జనకునికి రామలక్షుణులన్భత్తాంతేంబు 6 చెల్పుటు. శ్రుషాం- 

ఉ. ఈశరచాపఖడ్గధరు లీసుకుమారకు లీకుమారకుల్ 
ఈళుభమూ దు లీచతురు లెన్వరివా రిట కేల వచ్చినా 
రీసుముబాణకోటిసము లింతయు నా కెణీంగింపు నున్న న 

క్కాశికుం డిట్లు పల్కు జనకతీ తినాభునితో ముదంబునన్. 978 

సీ, అనఘాత్మ దశరథజన నాథతనయులు రామలత్ష్మణు లని నామభేయ 
మమితేవి క్రములు ధర్యాత్తు లుదారులు శూరులు ధీరులు వీరు బాహు 

శ్ర క్రిచే మదాన్టీగసంరకశ్న్షణము జేసి పరంగ నహల్యశాపంబు మాన్ని 

నిరుపములీలతో నీయింటం బొలు పందుపంచా స్ర్రవై రిచాపంబుం6 జూడ 

కే, నరుగుదెంచినబా రన నపుడు గాత 

మాత్త్మజుండు శతానందుం డధికహర్హ 

మలర రోమాంచకం చుకితాంగుం డగుచు. . 

గనుల నానందబాప్పుముల్స్ గ్రృమ్ము బేరం 979 
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కే, విమలవీళంబుల సుఖోపవిష్షు లయిన, దాశరథులముఖారవిందముల6 గనుల 

zu 

రా 

as 

కఆవ్రుదీరంగం గనుంగాని కౌఠికునకు,నింపుసాంపార మధురో క్తి నిట్టు లనియె, 
దురు శ తొనందుండు విశ్వామి త్రు,ని రౌామునిం (బ్రృళంసించుట ర్టైర్టుం- 

. మునినాథ మాతలి మునుకొని మాచేత దర్శింసం బడియెనే దాళరథిని 
నతిభ క్తి నన్ట్వ పాద్యములచే నథేవి పూజించెనే మహాపురుషముణిని 
దేవేందకృత్యమా దిగ, బూర్వవృ త్తంబు నెజింగించితివె సరీ మినకులునకు 
నునువంశ్యు గన్నపిమ్మట నవహాల్యాబేవి రహీం గూడుకొనియెనే ప్రాణవిభుని 
ఘనుని రాముని, జూణనే గాతముండు, పూజలొనరించెనేభ కిపూర్షకముగం . 
బత్నితోం గూడి చేసానే పటుతపంబు, ధన్య యయ్యనేె మాతల్లి తాపసేంద్ర. 

- నా విని కౌళికుండీ టునుల గావింపంగంబడియ నిన్ని గాతముం గూడె౯ 
వావిరి నహల్య రేణుక కోవిద జనువగ్నితోడం గూక్షిన మాడి న్. 982 

. అని పలికిన నిజప్ర భానతిరస్మృతశతానందుం డగుశతానందుండు పరమా 
నందరసపూరితహృ దయారవిందుం జై కొసల్వ్యానండనునివదనారవిందం బుప 
లశీంచి మం వవుధురవాక్యంబున ని ట్లనియె. 988 

. దశరథసుత నీవ దై నయోగంబున వచ్చితి విటకు నేం డచ్చుపడంగ 
ననఘ మజ్జనని యవాల్యపాపము నేండు కడిగె యుష్కత్పాదకమలరజము 
గాతమశాపదుర్లము న్నిస్తరించె వెండియు భ్ర్తతోం గూడ నేంటి కధిప 
రాఘవ నీపాడరాజీవమహీమంబు చెటీ౭గి నుతింపంగ నెవ్వం డోపుం. 
గనకగర్భసమానుం డీకౌనికుండు రత్షకుం డట నీకుం నగొజంతయీమి 
విమలచారిత్ర, నీకంచువేతొకండు, ఘనుండు ధన్యుండు లేండు జగత యమున, 

. మహాత్తుం డై నయీవిశ్వామిత్రుండు జగత్పవి త్రచరిత్రుండ నై ననిన్ను దో 
డని వచ్చి మ మృందచజం కృతాజభ్ధలం జేసె నిట్టిమహోపశకారి జగత్రయంబు 
నం దెక్వం డై న గలండే యని పలికి యంత కంతకుం ద్రైసంగవశంబునవిశ్వా 
మిత్రుని ప్ర భావంబులన్నియువిస్పష్టంబుగా సెతంగించువా( డై శతానందుండు 
రామచంద్రున కి ట్లనియె. 985 

రయ కతానంచు6డు రామునికి విశ్వామి తుునృత్తాంతంబు6 దెల్పుట. ర్రైుధుం- 

. అతులప్రభుం డపరాజితుం డతర్కకర్షుం డమర్షి యగుకాళికు ది 
వ్యతరప్ర భావముల బృఃస్తుతి సేయంగ మాకు వశమె నుగుణో దారా. 96 

. దశరథకుమార బ్రహ్హకుం గుళుం డన నొకరాజు పుశ్లై( గుళునకు సుతుం డై 
కుళనాభు. డవురె నాతండు, వెస గాధిని గాధి యితని వేడుకం గాంచెన్. 

చ, వ్రతం డలీధర్శనినై నిల నేల నచేకసవా స్రవర్ష ముల్ 
చతురత నెల్లలోకములు సంకతముం దను సన్నుతింపంగా 
నతులితవై భవం బెసంగ నం దొకనాండు చమూసమేతు డె 

మ 



బాలకాండము, 129 

శీత గలశె లదుర్లవన సిద్ధతపోవనముల్ చరించుచున్ , రవ 

వ. చనిచని యొక్క_.చోట, 989 

నీ కలితనానావిపాంగముసంఘములు లసత్ర త్య్భతిపురాణార్థసంతతులు "జెలుప 

నెలమామిమానికొన్తు సుల కుకసంతతుల్ో జత గూడీ శు తులలో జటలు చదున 

సరసకాసారరంజ ద్రాజహంసలు చటుల వేదాంతముల్ చర్చ సేయం 

బరపుష్టములు మనోహరవమాధురీని స్వసముల కాహుపుసంగములు సలుప 

తే, జూతివై రంబు లుడీగి మారాలమూాప, కోరగరిఖుండి గణము లన్ఫో్టోన్టమై తి, 

నెజస  నికుపముతరులతో త, రముగలిగి, రాజిలువసిస్టమునివరా శ్రనుముగనియె, 

వః మణి యు "బా పేాసంద్రియవాసపారంబులు వర్షించి రాగ 'ద్వేషంబు లుడిగి ఫల 

మూూలంబు లుసయోగంచి జపహోమార్చనప వరాయణు ల పెద్రకాలంబు 

ఘోరతపంబు. జేసి సి సిద్ధి వడసీ వహ్నూలుం బోలె వెలుంగుచు సాకూత్సితా 

మవహునకు సాటి సేయం దగిన బేవర్షి బ్రహ్మర్షి మహర్షి వాలఖల్య వై ఖానసులుం 

గలిగి చేవదానవగరుసగ ంధర్వకిన్నర కింపురు వ నిష్ట పౌరణుల కాశక్రయం బే ప్ర 

శాంతసింహావార్టిఘ్రు వరాహభ ఖ్లూక ప్రముఖనిజబమృగంబుల కొట ప్లై రెండవ 

ట్ర హ్లాలోక ంబుకరణి నందం బగుచున్నవసిమ్టునిదిన్యా శ, నవుంబు. జూచి యచ్చె 

వే వందుచుం దన న్మధ్య దేశంబునం జని యుక్క_చోట. 991 

-ంద్రుర్దు. విక్వామి తుడు వసీస్థా రృనము౬ జోరుకు, ర్రుత్తుం- 

వీ ఒకనాడు జలపాన మొనరించి వెయ్యేండ్లు పము. గావించిన ధన్యవుతులు 

నొకనాండు గాడ్పుం గ్రోలి కలంత కాలంబు నిష్ట సల్పీనమహానీయమూ రు 

శొకనా6€దు జీర్ణ పర్హోపాగ మొనర్చి పెక్కేండ్లు తపము సల్పిన మహోత్తు 

లావోరవర్థితు స “కల్పనా లంబు నచలయోగ మొనర్చినట్టఘనులు 

శై, సనరసా ధార్థకనివ్యార్ర ప్రనంగవళతే | బలసి తను. గొల్వ వారిక బ్రకటితార్థ 

ఉ. కాంచి తదం మ్ర్రీ, మూలములు గక్కున 'ఫాలము సోత మొ మ్రొక్క ద్ 

వించి మునీశ్వరుం దుచితవిష్టరమందు: వసింపం బంచి పూ 

జంచి ఫలంబు లిచ్చిన విశేష మతిం దగ సంగృహించి య 

భఛస్టంచితభ క్రిం గే వూగిచి యాన్ఫపుం డమ్మునినేత కి ట్లనున్ . 993 

వు, అనఘా సేముమె మికు మోఫఘనతపం బవ్యాహతంచే త్రవో 

ధను తై శిష్యులు గొల] దనుజ బాధల్ లేవుగా సంతతం 

బనలోపాసన సెల్లునే 'ద్రుహిణపుత్రాశ్లోన సరా యన్న నా 

యన సేమంబున 'నున్నచార మని విహ్యమిత్రుతో ని ట్లనున్. 994 

సీ, పార్థివో త్త త్రను నీను ప్రజలం బాలింతువే తండ్రి వై వడిం 'బౌడి ద ప్ప కుండ 

17 
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నవనీశ సంభ్బతు లై భృ్యత్యగణములు చరియింతు నే నీదుకాసనమున్ల 
బలకోశమి త్ర సంపత్ను త్ర పొౌత్రులం దరయుదే కుశల మవార్నిళంబు 
మెను జేంద్ర రాజభర్యప్రుకారంబునం బగతుల గెలుతు వే ప్రాభవమున 

తే, సాధుజనుల రత్న్ంతువే సవనకలన 
'వేలువులం దృప్రినొందింతు వే యటన్న 
కుళకులుండు పల్కె సర్వత్రకుశల మనుచు 
వినయ మిగురొ త్ర నమ్మునివిభునితోడ. క 

న. ఇట్టు ధరి హ్లు లగువనిస్థవిశ్వామిత్రులు పరమసంతుషు ఖై పరస్పర, ప్రియాలాపం 
బుల నొక ంత చేప్పు కుశల కథా ప్రసంగంబులు సలిపి బద్ధానురాగు లై యు న్నంతం గథాంతంబున భగవంతుం డగువసిస్థుండు విశ్వామి త్రుతో నిట్లనియె. 

_ంధ్రుర్టు వసిష్టుడు విశ్వామిత్రుని చమాయుతముగం బూజం గైకొనంగోరుట. శుద్ధం 

మత్తకోకిల. రాజశేఖర నీవు భా త్రీకీ రాజవౌటకతంబునం 
బూజనీయుండ వెల్లి భంగులం బుణ్యమూ ర్తిపి నీకు నేం 
బూజం చేసెద నర్హ్శ్య భంగి. జమూయుతంబుగ నేడు మ 
త్పూజనంబు. యతి ౫, హీంపు మభూతపూ ర్వసుఖంబుగాన్, 997 

శే. మనుజనాయక యీ చేళ మొగ్భహమున, నంచితేంబుగ విం డారగించి మెరీ 
చనవలె నటంచు. బలికె నాజనవిభుండు, నింపు సొంపార నమ్మానికిట్టులనియె, 

చ. అనభుచరి తు విారు దయ నానతియిచ్చినమాటకంకొ భో 
జన మది యెక్కు_ జే సెల వొసంగినం బోయెద నంచు. బల్క_ న 
ప్లనవల దంచు సా ె కును ఖశ్రార్ధనం జేసిన మిరు వల్క్ 
ట్ల నడచు గాక యంచు మనుజాధిఫుం జెంతయు సమ్మతించినన్, 99g 

సీ, మునినాభు( డప్పుడు తనహోవుధేనువు మానుగా రప్పించి దాని కనియె 
నందిని వినుము యూనరనాథునకు బలంబునకు విం దొనరింపం బూనినాండ 
మచ్చాసనమున నీవమహిమ తేంటటపడంగ వలయువస్తువులు నవాస్ట్రిరిగాంగం 
దృటిలోన నిచ్చట సృజియింపు మని పల్కు మిోజేనభ _క్లీ నాసౌరభేయి 

తే. మడ్రససమన్వితములుగా సా్పాదుసంగ 
తములుగా, బరిపొక్ భేదములు గాల 

రుచ్యములుగాంగ నమ్మునిలోకవి భండు 
వార్ష మొందం బచార్థంబు లపుడు కురిసె, 1000 

-ంధ్రుర్టు. నందెనీ భేనువు విందుకు వలయువస్తువులు వర్షించుట. ర్రైుర్దురా 

వ. మజియు. బరగ్గీతోపమంబు లగునిష్ట్రకించిదుప్తాన్నరాసులును నూపంబులును 
సదోస్టభృుతకూపంబులును దధికుల్యంబులును నియురసమధు మై ే యవరాసవం 
బులును మహార్ష్హంబు లగుపానంబులును నుచ్చావచంబు లగుభ త్యంబులును 



బాలకాండము, 181 

సవ్యాంబు లై నలేవ్యాంబులును దూహన్టింబులు గానిచోవ్యంబులును షూ 

డబంబు లగునానాసాగదురసంబులును గుడపూర్శంబులును బరమాద్భుత 

ప్రకారంబుగ ననంతంబుగా సృజియించిన న_క్తెజుంగు విలోకించి యద్భుతంబు 

నొంది బ్రాహ్మణపుగోహితా మాత్యమం త్రిసుభ ఎశ్టిసహితుం డై. 1001 

చ కడు ముద మంది రాజు మునికాంతుని భూరితపోవిభూతి కిం 

పడరంగ హోవుభేనువు మహామహిమంబున కిచ్చ మెచ్చుచుకా 

దృఢమతి వేయుభంగుల నుతించుచు. గాంచన భాజనంబున౯ 

గడి యొకమాడగాం గుడిచెం గాంతలు దీర యథా కృమంబునన్., 1002 

క, మజీయుం దక్కి_నవారలు, వరుసక౯ా దమ కిచ్చ వలయు వస్తువు లెల్లం 

గర మరుదుగ భుజియించిరి, పరమానందాత్తు లగుచు ఛానుకులేశా. 1008 

దురు. విశ్వామి_త్రుండు నందినిదేనునును గ్రహింప. నిచ్చయించుట. శుశం 

చ. జనసతి దృ కపి నొంది మునిచంద్రుని హోమగవికా గ్రహింప నె 

నమున గోరి యమ్మునికి మానుగ నిట్ల నె లతుగుజ్తము 

ల్ఫినముగ లత్షభేనువులు లక్షమణుల్ మణి లతకాంచనం 

'బెనయంగ నిత్తు నోయనఘ యీమొదనవుం గృప నిమ్ము నా కొగిన్. 1004 

క, మునివర గోరత్నం బిది, యనిశము పార్థివుండు రత్నహారియు. గానక 

వినుము పరికింప నిది నా, ధన మొసంగుము దీని నాకు ధర్మము వేర్తిన్. 

నీ, అనుచు విశ్వాఘి త్రుం డాడిన నమ్హాట విని వసిఘ్టండు చాల వివ్వాలెంచి 

ధరణీశ నూ శీల కరులు హయంబులు మణిరత్నములు ఢేనువముంకలములు 

వావ్యకవ్యములకు నాధార యగుదానిం బ్రాణయా తకు మూల మయినదాని 

సాగహాోవహట్యా_ర సర్వమంత్ర, కియావిదిలనిలయ మై వెలయుదాని 

కే. సన్నిబలిపోమసాధనం బై నదాని, నాత్ర వంతునికీ రియ ట్లననరతేము 
నాశనము లేనిదాని సంతస మొసంగు, దాని నీదివశబళ నీ దగదు నీకు, 

ఆ. విడువందగనిదాని విడువుము యని నీకు, బలుక ధర్శ్మవుగు నె పొన్టి వేం ద్ర 

గోసువర్ల వాజికోటులు వే యొన, సురభి కెనయె గాధవరకుమార. 1007 

వ. అని పలికిన విశ్వామిత్రుండు సంరంభ విజృంభితుం డై వసిష్థునవలోకించి నుహో 

త్ర పారణ్టకత్యు గై 9 వేయతోమరాంకుశభూపీతేంబు - లగుపదునాల్లు వేల 

మ_త్తకుంజరంబులును గింకిణీజూలవిభూపీతంబులును వేగవంతంబులును గాం 

భోజసింధు చేశసంభవంబు లగుపదివేలహయంబులును క్వేతాశ్వకలితంబులు 

చతురశషీయుతంబు లగునెనవున్నూజు కాంచనరథంబులును నానావర్షవిభ 

కంబు లగు కోటి పాడిమొదవులును మటీయు య ేషస్టంబుగా మణిసువర్ణం 

బు లిచ్చెద. బ్రృతీగ్రహించి యిీాకల్తాషి. నొెసంగుమనిన నవ్వసిస్థుండిట్లనియె, 

యం రాజవనణ్య మా కిడియె రత్న సువర్ణ థ నాదిక ంబులుళా 
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వాజులు భేనుసంతతులు పారణముల్ రథముల్ మఖ క్రి యల్ 
జేజెలు మెచ్చుజన్నముటు జీవిత మా ,తపకిపలంబు వ్ 
ద్య్రాజయశీలవృ 4 త్లగుణధర్శములుకా గృకకార్యసిద్ధియున్. 1009 

వ. కావున, 1010 
ఈ. ఎంత బహూకరించిన నహీనజ వాశ్వము లెన్ని యిచ్చినం 

బంతముతొడ ఛేనువులు భ గ్రకరుల్ పది వేలకోట్లు కొం 
శేంతీభనం బొసంగిన జనాధిప చేనును నీను నీకు నేం 
డింత దురాశ “యేల జనియించె వచింపక పొమ్లు నెమ్మదిన్ = 1011 

-ప్రర్దు. విశ్వామిత్రుడు నందినీ ధేనువును బలాత "సారముగా. గొనిపోవుట. దుర్టుం- 

చ. అనవుచు గాధినంచనుం డహం౦ంకృతి నీతని నింత వేండంగా 
మన కింక నేల మౌని బలుమానిసీచంన మెజు౦గ నేన్చునే 
వనముల నాకొలంబు దిని వాడుట యొక క్క_టిగాక యంచు. జ 
య్యన శబళ ౯ గ్రహించి చతురంగయుతంబుగం బోవు చున్నెడన్. 1012 

తె, నునుజనా నిచే 1 ప్రాయమాణయగుచుం జాలదుకఖతయె మౌని శబళయపుడు 
దారుణధ్వని 'నేడ్బ్చుచు. దనమనమున, నిట్లని కడంళం జంతించె నినకు లేశ, 

చ, తీసహృ నయం జెటింగి సతతంబు మెలంగుచు వాజ్య నోగతుల్ 
చస పయిం జేర్చి భక్తి నయి తెష్ణయు. గొచ్చెడునన్ను? గావరం 
బున నిపు డిట్లు బలి, c నోనిపోపంగం జూచి వసిష్టుం డేలకో 
కవల కుచే వతం జేసీ నపకార మొకింత యెజుంగ న నక్క ్టా 1014 

ంర్టుర్లు విశ్వామి తృొగ్భృ పాప మొ నండిని వసిష్టునియొ ద్దకు నచ్చి మొజ లిడుట. చుణ్రుం- 

న. అని బహ ప్రశారంబులం వలపోక్సి నిట్టూర్పు నిగుడించి, 1015 
హా. వారిని జీజీకిం నొనక నందర చింవగర లాడ కొమ్తులం 

జీడి నఖిములం జదివీ చిక్కక చిక్కులూ బెట్టి బెట్టుహుం 
కారముతో నదల్బుచు రయంబున చాటి మునీరః ద్రచం దు నిం 
జేరంగం బోయి యి ట్లనె వసిషుపదంబుల చాలి వనము. 1016 

మ. నను బల్మి౯ గొని భూవరుం డరుగుచున్నా. జీవ వారింప కీ 
ఎనికిం హేకిణె నీకు న న్నతని కి ట్లాప్పింపంగా జెల్లునే 
యసఘా చే నపరాధి గా నకట యి క్ల న్య్యాయపుంగృత్యముల్ 
ని మో రూరకె యుంక్షుట లప దొలంగం దోచు టింతే కదా, 1011 

వ, అని పెక్కు విధింబుల భోొగినియుం బో విలవించుచు. గన్నీరు మున్నీరుగా 
రోవనంట జేసిన న మ్రుడనైద్భఢ భి థొ _కవీనయములకు మెచ్చి సస్నావహాంబును 
సగారవంబునుం గాని ట్లని య, 1018 

ఊఉ 4 న లదే ది నిన్ను నే మిడుతు నంతయు సీతం ది దోర్చలంబునం 
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అణు 

శాల కాండ ము, 198 

బోటరి యాచు నిన్ను. గొని పోయెడుంగాని పయోధిసంఘముల్ 

ధాటికి మేర మోటణినవిధంబున రాజులు నాస్టాయహీను లై 

పాటి చొణంగి వచ్చినను శ్రాహ్లణు లెంజకేటి వారు చెహ్పుమా. 1019 

ఈథోణికి వి విభుం డీశం, వమా రూ బ్బా న్వితుండు నది గాక ్యయితం 

డథీ. ఆణఅసమరదోపాలు6, లీ కత నెట్లు గడతు నింతయు. జెపుమో,. 1040 

నా విని వేల్పుటావు మునినాథుని కిట్లరు బ్రవాలెజము౯ 
తైవరఘారి తేజమునకంకెను మిక్కిలిగా సేజుంగుదుం 
గావున నీప పృతాపమునకంకు నృపాలుని తేజ మెక్కు జౌ 

నావసుభేశిరా నోముల నామ మణంచెదం బంపు న న్ననన్, 1021 

. అని పలికిన యానం౦దినినవవనంబు విని ససిష్టుండు ఊాని నవలోకించి శత్రు 

బలంబులనాశంబు నాందించునట్లిసై న్యంబు. సృజింపు మని యాజ్ఞాపించిన నా 

సురభి బ్రహ తెజోసంభృత యె హుంకారంబుం గావించిన నమ్మహారనంబునల 

నం బప్పవు లనేకులు జనించి విశ్వామిత్రునిసర్వ శె నస్టంబు నాళనేంబు నొందిం 

చిన నతంశు కోపించి రథంబుం దోలించి యా రమించి. 1022 

కడువడి లోచనముల. 7౦, పడరంగ నుచ్చావచంబు లగుళస్త్రుముల౯ 

ఏక్షక్ యరాతుల నందజం, బొడిసొడి గావించ భూరిభుజబల మలగన్ . 1028 

"తే, మాన వెంద్రళస్య కు ల ఫ్ నవారిం బస స్తవులం జూచి శబళ కో ఫంబు గదుర 

యననపస్త నమిశ్రి తు లైన శకుల, నపుడు పుట్టిం చెం గ్రున్తుటి నద్భుతముగ 

ట్లు సృజించిన వాను వీన్హానిపట్టిన ప్రాస పాణులును కామకింజల్మసన్నిభు 

లును గాంచనవన్తాంబ రావృతులును మహో సృభావ సంపన్నులును నై సుమి 

నాచ్భాదించి పావకళిఖలు భుష్కూరణ్యంబు. నీక్చువిధంపున విశ్వామిత్రు, 

బలంబు నెల్ల నిర్దద్ధంబుం 7 గావించినం గినిసి. 1025 

. మాననపతి శరజూబము, జూనుగ6 బరంగింప యవనశ కబబ మెల్ల౯ 

మూనవ భు , చలిత, మైనమహాహూనముభ ంగి నాకుల మయన్. 1026 

. నరపతి"చేతనో స సె నష్టము కుని బరిడుటాకు గతి సుడినడినకా 

బరికించి తేపసీ ధేనువు, నరుదు౫ బలముబ సృజంపు మని పురికొల్ళెన్. 1027 
ఆ శి 

, కిట్లు వసిష్థుచోదిత య యక్కానుదోహిని దత్సె ణ౦బ హుం కారరవంబుల 

వలస రవిసన్ని భు అగు “కాంబో జులను బొదులు "వలన నానాస్ర్రుళ్ళు స్త్కపాణు 

లగుపప పనులను యోని దేశంబువబన ధీసణాకారు లగుయవనులను శ్ర సే చదశం 

బువలన నంతకయహాపు లగుశోకులను రో ముకాపషంబులవలన నంష్ట్రాక కరాళ వక్ట్తు 

అగుకరాతులం బుట్టించిన  నబ్బలంబులు వి విళాస్రమి |. ఎబలంబులపషయిం గవిసే 

శతాంగమాతంగతురంగ భటాంగంబుల నాజరంగరమినం గసివుసంగి పొడ 

వష౦గించిస, 1028 
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చ, 

GK 

వ, 

తనబల మంతయు౯ా ముని యుదారతపోబలసంపదకా జెడ 
న్షనుంగొని మాన వేంద్రుండు మెగంబుూన నచ్చారు వొంది చూడం ద 
_త్రనయులు నూక్షు రుద్ధతు లుద గలు రోవవిభీషణాంగు ఖై 
మునిపతి డాని వి ట్ర్లవియ మొత్తుద మంచు. గడంగి కోౌరతన్. 1029 

రురు వసీష్టునికోసంబున విశ్వామి, తృునిసైన్యంబులు హతము లగుట. రథం 

- గిట్టి బెట్టుగు నమౌానిం జుట్టు ముటి, యటపహాసంబు నేసిన నక గినిసి టు “టబ ate టె రు కు ట్ యశైకన్నులమిడుంగుటులు టిపడం గృ గటితనమునం జెడుండం చుం దిటుటయును, ట్ లు ల్ లు . వా రామునికోపంబున, ఏరత్వము శరారతయు వివేకము నెడగా 
నీత చనిరి మునుల కప, భారంబు లొనర్సునట్టి శకులు వుడియ చే, 1081 

- ఇట్లు బలంబును గుమారులును నిక్శేషంబుగా. వసిష్టునిదివ్య ప్ర భావంబున 
వాతు లె నం జూచి వ్ శ్వామి శ్రుండు ప్రీడితుం డె నిళ్వేగం బగుసము దంబు యా యం ర లో చందంబున భగ్నదంపష్ట్య్రం బగు భుజంగంబుకై వడి నుపర కుం డగ్నభాస్మ_రుని 
భంగి లూనవతం బగువిహాంగమంబుచాశ్చున హాతపుత్రుండును హూతబలుం 
నును వాతదర్పుండును వాతోత్సాహుండును బరమనిశ్వేదనపరుండు న్. 
నిష్ప/భత్వంబు నొంది. 1082 

: కొడుకులపాటుం జూచి నృపకుంజరుం డెంతయు దు9ఖరోవముల్ 
వొడనుం గం బట్టణంబున కు బోయి యుడారుం గుమారు నొక్క_ని౯ా 
బుడమికి రాజుల జేసి చలముకా మెణియకా హూవువే లమందు లో 

రా నడరిన భక్ మాజి నలికాతునిం గూర్చి తపం బొనర్పంగన్. 1098 
రురు విశ్వామి తుండు శివునివలన సమస్తా స్త్రంబులు నవయుట. ర్రుద్దుం- 

. జనవరు. డొనరించుతపం, బునశెంతయు మెచ్చి భుజగభూపణుండు రయం 
బునం బ్రృత్యతుం బై నెమ్మనమున గృప గదురం బలికె మధువుధురో కిన్. 

- నరవర ఘోరతపం బిటు, కర నుకుదుగ నేమి గోరి శావించెదవో 
వర మొసంగ వచ్చినాండను, గురుముతి నిష్ట ముగుదానిం నోరు ఊబుసలొదన్, 
నా వీని విశ్వామిత్రుడు, ఫావంబునం బొండి కివునిపాదంబులకుం 
గవలభ్నాక్సి నమస్క్బతిల గావించి వచించె ఫాలకలితాంజలి యె, 1086 
కొప నాపై6గల చేని కంక రధనుర్విదాాారహస్యంబు య 
త,పతంగోరగసిద్దదారణ నురుత్క వాష్టదశ స్తా స్తముల్ 
విపుల ప్ప క్కియ సర్వముకొ జెలియంగా వేర్వేఆ సాంగంబుగా 
నుపదేశింపు మటంచు శత్రుమదన ప్రోత్సాహి మొ వేండినన్. [087 

- మెచ్చి వచించిన వన్నియు, నిచ్చితి నరపాల యని మహేశ్దురుండు ముదం 
బచ్చుపడ వెండికొండకు, విచ్చలవిడి నరి౫ బేవవితతులు గొల్వన్, 1088 
అంత, 

1089 
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క, అన్నరవిభుం డివ్విధమున, నన్నగకార్షుకుని వేత నఖలజ గములం 
'చెన్ని గల వన్ని బాణము, లున్నతగతిం బడసి సంగరోత్సాహమునన్. 1040 

శా,శుంభల్లీల మహోగ్రుం డై కువితుండై సొం పొందుకల్పాంతక్ళ 
చృంభుండో యన దుస్సవాప్ర కటదోస్సారంబు దీవీంపంగా 
నంభోధి క్రియ నింగి. బొంగి సమర వ్యాపారలీలాకళా 

'రంభం బోప్ప వసిష్టునాశ్ర శమము సేరం బోయి యత్యుద్ధతిన్ , 1౧41 

రర విశ్వామిత్రు (డు మహా స్త్రంబుల వసిష్టు నాశృమముమో దం | బ్రయోాగించుట. యిం 

మ. నియతి౯ా ఘోరశరంబు లేసిన మహోశగ్ని జ్వాలి కామాలికల్ 
వియదాగారము భూతధా త్రియు దిశల్ భీమాకృతి న్నిండంగ౯ా 
భయద క్ కి య విస్ఫులింగచయశబ్దంబుల్ రహీ నోయల్ 

నయ ముప్పార బొగల్ మహీస్థలము నం ధత్వంబు నొందింపంగన్. 1042 

వ, అమ్మవానీయదివ్యా వ్రం బులు రభసాతిశయంబునం బజు తెంచి వసిప్థ్లముని 

యా శ్ మవనంబు! జుట్టు ముట్టి దహీంపం దొడంగనం. దచీయభీషణజాగలా 

సంత ప్పంబు లె ఖగమ్భగంబులును వసిష్థశిషమ్యలునుం దక్కి_నమునులును భయ 
నీతు లై విరావంబులు సేయుచు దళదిక్కులకుం బజచిరి తదీయా శ్ర మం 
బొక్కముహూ ర్తం బిరిణసన్నిభం బై యుండే నప్పు డక్కొ_లకలం చాలించి 

యది విశ్వామిక్రునికృత్యత బని జింగ్ భాస్క_రుండు నీపోరంబునుం బోలె 

గాభేయు .నిప్పుడ నాశంబు నొందించెద నోడ కుండుం డని వారి కంది కభ 
యంబు. ' దెల్పి పాదవిన్యాసంబునం బుడమి గ్రుకీశాదల బ్రహాదండంబు మహో 

ద్దండదండధరకాలదండంబుకరణిం బ్ర బచండలీలం గేలం గ్రాల విధూమకాలాగ్ని 
యుం బోలె మండుచు రా ద్ర రసోల్లానమూ రియ కీర ౦బునంబజు తెంచి నిజ 
కో పాగ్ని జాలా జాల దహ్యుమోనవి శాష్టమి త్ర త్ర ప ప్రయు క్రవిశిఖశిఖాపరంపరుం 

డగుచు విశ్వామిత్రునాలోకించి ప్రళయజీమూల్సంఘాతనంజాతగ న్దానముజ్బృం 

భణగంభీరభఖావణంబుల నిట్లనియె. 1048 

శే. వినుము మూథాత్త్య చిరపరివృద్ధ మైన 

యా శ్రమము దగ్గ " మునరించి తేందువలనం 

గడు సురాచారపీరుఃడ డపు కలుష బుడి 

వైతి వింక్ నళించెదు. నీతిదూర. 1044 

వ. అని పలికిన నవిశ్వామిత్రుండు గోపించి చాపంబునం డాగ్నేయా (స్ర్రంబును 

నంధించి నిలు నిలు మని యదల్చిన నవ్వసిష్టుండు కాలదండంబుం బోనిబృహ్మా 

దండం జె త్తి పరనుసం క్రుద్దుం డై విశ్వామిత్రు నకిట్లనియె.. 1045 

శే. ఓరి రాజ్యనుదాంధుండ యోరిశకుండ,కడంగిపుణ్యా శ్ర మములిట్లు కాల్పందగునె 

యింత కేనేడ నీవేడ నిట్టిపాపు కార్యము లొనర్పం బాడి యె కలుషబుద్ధి. 1046 
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6. బహాబలం బెజుం౫క నృవాలుండ నంచు నుడాభిమూని వై 
బృహ్మాసమాను నన్ను వడి పాముల బెట్రంగ వచ్చి తీవ్ర మ 
చ 

(UU 
ద్బృ/హ్మాబలంబున న్నిను శరంబుల వ్రేల్మిడి E టణంటెదల 
బ్రహ్తావిరోధి నీదగుబలం బది సరర్టమేం జూపు మి త్తటోన్, [047 

అయిదు. సన్ 6డు టైహవంచమున విశ్వామిత్రు సయ త్రయుల ననియు చుడియ(6 జేయుట, చురుం- అ 

వ. అనిపలికి కాలదండంబుం బోని బ్రెహూవండంబుచే విశ్వామిత్రు నియాగ్నే 
యా స్ర్రుంబులు సలీలంబున వహ్ని చేగరబుంబో లె వాంతి న నొందిరచినం ననలీ విశ్వామిత్రుండు గ్రముంబున రాద ౦బును నైం ద్రంబును బాళువతంబును 
నె కీ కంబును నానవంబును మోహన ౦బును 7  గాంఫర్వంబును నస్వూపన ౦బును 
దృంభ ణంబును సంతాప్రంబును విలాసంబును శోవణంబును మార్లణంబును సుదుర్ణయం బగువజు, ంబును ట్రవాపాశంబును గాలపాశంబును వరుణపాళం బును” వీనాకా స స్తరబును సుష్యార ర్ల )నామకం యై నయశోనిదీయంబును 
దండా, స్త్రంబును _ నవా బే శౌ చంబును గాంచంబును ధర్మ చ క ౦బును గాలచక్ప కం బును విమ్తుచ, క్ర ౦బును వాయవ్యాస్త ౦బును నుథనరీబుసు వా యశిరంషు న శక్రిగ్షయంబును గంకాళంబును గాపాలంబును గంకణంబును ముసలంబును "వె వైద్యాధరాస్త్ర ౦బును గాలాస స్తంబును దారుణం బగు తళా పంబును మొద లుగా నచేశాస్త్రశన్తప పరంపరలు పరంగించిన 14s 

చ. క్రటు కుక వంశేజుం | ఉడరి యేయు మహా నో గశితాస్త శస్త్ర ముల్ 
చటులరనంబుల౯ భువనజూలములక్షా సుడి చెక్ గానె యా 
జటి నొక శని నొంచుటకుం జాలదు తత్స వళ. కి యట్టిదో 
కుటిలులు సేయు కృత్యములు క్రో ముహోత్రుం చెంత? జేరనే. [1049 

ఆ. అప్పుడు బ్రవ్శావండమున .నమ్ముని ఇఖరుం డుప్పరంబునం 
"దెస్పర మె తనర్చి ౩ ణి తెంచున శేంస్రుని చసన నజ నే 
ర్పొప్పగం ద్రుంచి మొ ప్పెనలౌ యోాగివ*ో కేణరిండు ద దత ప్రబోధ చేం ద్వ పోయిం ద్రయన్సురణ x క ya న మాన్ని చెలంగువై వై వడిన్, శ 050 
మబ్రహూణ్యుం డగుమాాని వేం దనశర వ్రాతంబు లి స్రైటకుకా 
న డితం శన్యసా ధనముల బం-చత్త( మొందం డింకక 

ద్రిహోండం బటు త డిల్లంగం జతురాషరాను లింకలా దళకా 
బ్రహ్మోన్తం బడరింతు + నంచు జల మొప్పం గాఠికుం డుద్ధతిన్ , 1051 మె త నయ్యస్ట ము మా కారి్టత్రో నీయమెనొం త్రీన్ఫూ కి క సంధించినక౯ా 
బజగిల౯ మిన్ను కులాద్రు లొడ్డగిలెం గంపం బొంది మో, సె౯ొా దిశ ల్థ గరాజుల్ గతి దప్పి రం బుస ధికీలాలంబు లీంకెలా ౫జో 
రగముల్ మొ మై బై జగంబు వ ఘూర్చి ల బరిత్ర స్తాత్తు 2 పై రందబజున్, 1052 



వ, 

మె, 

వ 

బాల కాండము, 181 

ఇట్లు సముచితంబుగ్కా సంధించి విశ్వామిత్రం. డన్నుహనీయాస్తంబు లోక 

మేభంబుగాం దిగిచి విడిచిన, 1058 

చటులస్పూ ర్రి మిడుంగుజుల్ సెదర దిక్చ కృంబునందుకా జట 

చృ్చటశబ్దంబులు పెల్లు రేట్ దివియు౯ శా భాగముల నిండ ను 

త్క.టవేగంభున లో కజాలములు య్రింగకానచ్చు మూడ్మి_ ౯ మహో 

త్కట మై సుంజుచు బృహ్తాదంశమును గిన్క_క్ దాంటి 'యేతేరం౫న్, 1051 
కనుంగొని మాని ము న్నలయగ స్తృమునీశ్వరుం శ బ్లిపూరము౯ 
ఫఘనముగ నొక్క గుక్క గొనుకై వడి గృక్కున వక్ర గహ్వారం 

బనున్రుగ విచ్చి మ్రిం7 నప్పు డస్త ము తాపసుగర్భమందుం జ 

యిన వెలిగ౯ మహార్షనమునందు వెలింగడుబాడబం బనన్ 1055 

. అప్పు డ శ్రేజోమూ ర్తి దివ్బగూసంబు తె )లోక్యమోవహానం జై రౌద్రం బె 
ఎవ ఆవి ఎ షా WW రా 

దారుణ ప్రకారంబునం బొలిసె మణి యు. 1056 

. ఆరయ నిట్టు లమృునికలాగ్రణి తత్ప+థి'తాస్త్ర రాజము 

నరక మ్రింగి భాస్క_రునివై ఖరి శోభిలె నంత నమ్మహో 
దారుని యంగరోమసముదాయముబ౯ా శిఖ లుప్పతిల్లీ బల్ 

దారుణ భంగ లోకముల దద్దయు నేర్వం దొడం”గ నయ్యెడన్ . 1051 

ఇట్లు భువనభయంకరుండై ప్రళయ కాలమా ర్రాండుండువోలె దుర్నిరీయుంై 
వెలుంగుచున్నవసిక్టునిం జాచి భయంబుం గొని దేవర్శి గణంబు లచ్చటికిం 

జనుదెంచి ప్రస్తుతించుచు ని ట్లనిరి, 1059 

. మానవభ ర్త బల్దురభిమానమునం జెనకంగ వచ్చి నీ 

చే నిగృహీతుం డయ్యె మునిశేఖర ని న్లని లోకముల్ భయ 

స్తానము లయ నింకిటం బ్రసన్నుడవై కృపం బూని భూతముల్ 

నత ఏడ నీదు భున తేజము లేజమున౯ ధరింపుమా. 1059 

. అని ప్రార్థించిన మునిపతి, తనకాద్రత విడిచి సౌమ్యదర్శనుం డయ్యు౯ 

మునులు తెలీవొంది రనిమిషు, లనుపమవాన్లాబ్లి నోబలాడిరి వరుసన్, 1060 

-ంధ్రుదు. విశ్వామి_ తు, ండు ససిన్టుచే ననిమానితుం డై తపంబు. జేయ బోవుట. థాం 

అంత నవ్వి శ్వామిత్రు ౦డు పరాభి'వంబునొంది సారెసా రెకు నిట్టూర్పులు 

వుచ్చుచు నమ్మునీంద్రుం డొక్క_బ హ్మదండంబున మదీయదివ్య బాణంబు. లన్ని 

యు నాశంబు నొదించె బ్రహ్మా తేజోబలంటే బలంబుగాక తు త్రియ బలం బేటి 

బలం బని నిందించి బ్రస న్నేంద్రియమానసుండ నై తపంబుచేసి ద్రహ్మాక్టంబు 

వడసెదం గా కని నిశ్చయించి వసిఘ్ణతోడం గృతవైరుండై భార్యాసనున్వి 

తంబుగా దవ్నీణదిక్కునకుం బోయి యం దొక్క_తపోవనంబున ఫలమూలాశ 

నుండ మానసేం ద్రియంబులు జయించి ఘూోరతపంబు సేయుచు హవిహ్యంద 

18 
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మధుమ్యుంద దృఢ నేత నుహోరథు లనుసత్యధర్మ పరాయణుల నల్వురం బు త్రులం 

బడని. 1061 

-ంధ్రుర్టు (బ్ర బ హ్మ్ విశ్వామిత్రు, నకు yy త్యతమై రాజకి ర్ త్వం బొసంగుట, ర్రైధుంా 

ను. చలముకా డింపక గాధినందనుండు నిభాభ_క్రియు శృంబుగా 

మె. 

yr 

౨ 

జలజాత ప్రభవుంగుజించి బహావర్షంబుల్ శేషం బుద్షతి౯ 
mp 

జలుపళా మెచ్చి విరించి నచ్చి నసుభేశా నీతపకప్రాఢి కిం 
పలరళా మెచ్చితి సంస్తుతి౯ బడయు మయ్యా్యా యింక రాజర్షి వె. 1062 

అని రాజర్షి పకం బొసంగి ద్రుహిణుం డంత రతం డైన 

య్యనాముం డింత తపంబుం జేఫయును ద్ర హ్మార్తి ిత్వముం. గాంచ నె 

తిని రాజర్షి పదం చిబేల యనుచు౯ దీవవ వప శ్రీయల 

ఘనకాతూహలుండై. యఖండతపముం ” గుఏంచుకుంజెల రహీన్ 1068 

ఆర్టు. త్రిశ ంకుముహారాజు సదేహముగా స్వర్గము6 బొందల గోరుటు. శుశుం 

, అప్పు డి వమ్వాకువంశాంభోధి చంద్రుండు వినుతకీ ర్తి త్రీశంకు జనవిభుండు 

తనువుతోడ నె గూడి తా నాకలోకంబునకుం నోవా దగుజన్న మొకటిసే 
బూని భక్తి వనీఫ్టమునిపాలి "శీతెంచి యుచితసపర్యల నుపచకించి 

యనఘఘు యిత్వ్య్యూకువం ఛాధీళులకు నెల్ల నిఖల కానుదు(డవు నీవె కావె 

= మిగుల మోాక్ళప గలవారి కగునె వొాజత 

లవురలోకంబునకు స్వ చేవాంబుతోడ 

నరుగం దగినట్టి యొకయాగ మర్ధితోడ 
నమర నాచేత జేయింపు మయ్య యనిన, 1064 

ఘనుండు నసిష్టుం డి ట్లనియె గాత్రముతో సురరాజువీటికి౯ 
జనలో నసాధ్య మెన్వంకి కనర_ ము న్నిటువంటియాగ మే 

జనపతులై న నం జేసిరె విచారము సేయక యిట్టియధ్వరం 

బొనరుషల బూను కుట్టు లిటు లొప్పనికార్యము కాదు పొమ్మికన్. 1065 
య నసీష్టు చేత 6 గిరస్కు_ సుంద ననిష్టపు తు లపొలి కరుగుట, శయం 

. అని పలికిన నమ్మహీరమణుండు వసిష్టుని చేత 'బ్రశ్యాఖ్యాతుండై లజ్ఞావనతే 
వదనుం డగుచు వవ్షీణంబునకుం జని యందు సంగిశ వతులై తేపంబు చేయు 
చున్నవారి సూర్యసంకాశుల వసిష్టపుత్రుల నూర్వురర్ గని యానుపూర్విగా 
నగ్గురుకుమూరులకు ననుస్కరించి 'కృశాంజలిపుటుం డై జై యిట్లనియె. 1066 

అనభాత్తులార యే నంగంబుతోం గూడ దివి కేగం దగునట్టిసవన మొకటి 
శయంగం బూని వసిషునికడ "కేగి ప్రార్థింపం గాదు పొ మృనియె నింక 
మిోకన్న చెవ్యారు నాకు శరణ్యులు గుగుసుతులగు మోకు శిరముతోడ 
నభివాదనముం జేసి యాచించెదం గృపా క్రి యాజకులై మీర లట్టి కృతువ్ర 



బాలకాండము, 189 

శే, తవిలి సాచేతం జేయింపుం శవనిపతులు 

గురువుల పనా నమున నం గాదె కోరె. నడయు 

హ్. మోక ప నః యూన మంబమిం జేసీ 

నేను జరిత్మవృతుం ౫ నై నెగడనలదె, 1067 

వ. అని పలికినం ద్రిశంకునినచనంబులు విని క్రుద్దులై వసిష్టపుట్రై, బతేని కిట్లనిరి, 

ను. భువి నిత్వ్యూకం [a స ఫ్ర జనతప్పాజుస్టండు సత్వ "త్రీ 

శృవుం డస్మద్దునుం జ పస్విపలుకుల్ దచాంటంగ శే శప చా 

రవితుల్యుందు గుషండు కా దనిన(గార్యం బళ్లు వోనీష భూ 

ధన శాఖాంతేర మొండి తీవ్ర తేగునే ధర్మ ంబు! దప్పింపంగన్. [069 

వ. భగవంతుం డగువనిస్టుం డళక్యంబన్నదాని 7 చే మెట్లునా ధింపనే క మతీండాడిన 

మాట సత్యం బగుంగాని ది త్త యగునే నీవు బాలిళుండ వగుటం జేసి మ వ 

దుగ వచ్చితి వమ్మహోను భావున కవమానంబు' సేయుటకు సహీంపంజాలము నీ బై 

దుర్విచారంబు & విడిచి పురంబునకుం బొమ్మని పలికినం ప్రోధపర్యాకులాక్షురం 

బగువాసీష్టుల వచనంబు విని వెండియు. ద్ర శంకుం డిట్టనము. 1070 

జే. తొలుత మోతండ్రిశే నట్టు త్ యంబడితిం 

విదప మో చేత ని అ తిం శ "సేయం 

జనునె మి మ్మంక నే నన్యు శరణ మొంద 

నరిగ7ద శుభంబు గలుగుంగా కరయ మోకు, L071 

రుడు నస్పిష్న స్థన తులు ఏ ప్రశ ంకుని6 జంజాలు (వు గమ్మని శపించుట. తుథుం- 

వ, అనిన ఘోరాభిసంహి తం బగునమృహీపతివచనంబు విని, 1072 

క. మండిపడి మునికుమారు లుఖండతపోమహిమ వెలయ త్ష్యాతలవిభునిం 

జండాలుండవు గమ్మని, భండతరతశ్రో ధ మరల శవీయించి రొగిన్ = [078 

న ఇట్లు శపించి మునిపుత్రులు నిజాశ్ర్రమంబుం బ్రవేశించి రంత నారా త్రిచనిన 

మటు నాడు. 1014 

క. దండిసెడి మునికుమారక, చండతరక్రోధజనిత శాపంబున భూ 

మండలపతి కష్టం బగు, చండాలతగషము వహి౦చె జనవరత్నయా, 10175 

స్రీ అపుడు వాసిష్టకోపాన్ని తే తేజంబున నలిం గాలెనన మేను నల్లనయ్య 

నెణీమించుప (డివన్నియ సన్న మగుపట్టుమ్మిచీరయు మేచకత్వ మొం దెం 

బ్రణుతీకా ంతిసూ ర్తి. బరలెడుసౌవర్ష ణి హారములు లోహమయములయ్యు 

ఏడినశిఖతోడం బోడిమిసెడి నీచనా మో _క్రిభేదంబు లాముకొనియె 

తె, నరయః దజ్ఞాతి కనురూప మైన వేష, మంతయును దాల్చి కన్నవా రంత నంత 

బరవ౦ ీవలచండాల భావు : డగుచుం బురమునకువచ్చై నంత నాభూవిభుండు, 

కే. అతనిచండాలరూపంబు నరనిమూచిి పౌరులు నమాత్యభృాత్యులు బంధుజనులు 

నే 
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ఆ 

నతని వర్జించి రంత నయ్యవనినాథుం, డార్తిం గుందుచు నేకాకిమై రయమున, 
రుత (ఫ్రిశంకుండు విశ్వామి, త్కుకడ కగుట. వతం 

. జనముల. జూచిన నొదుంగుచుం దనదురవస్సకును జాలం దలంకుచు మదిలో 
గా తా ర గ మునిసుతులచేంత కులుకుచు, ఘనుం డగు నగ్లాధిసుతునికడకుం జనియెన్, 

. తనపాలికి. జనుచెంచిన, జననాథవ రేణ్యు మేని చండాబతేయుం 

గని కరము విస ఇయంబునం గనికర మెదం బొదవ ననియెం శాశికుం డంతన్, 

నరవర సర్వభారుణికి నాథుండవై నయధర్శశళాలినై. 

వజు లెడునీకు నిటి దురవస్గపు చాప మిదేలవచ్చె నా 

కెబుకపశంగం జెప్పు మన నెంతయు నానృ్ఫపమాాళి దీనుండై. 

కరములు మోడ్చి సిగ్గు గొని గద్దదికం డలవాంచి యిట్లనున్, 1080 

ఎలమిగ మేనితోడ డివి శేగణగంజూలిన యొక్క.యాగముం 
బొలుపు నే నొనర్చు మదిం బూని వనిష్టునితోడం జెప్ప ని 
వ్వలవనివోలి మేటి కిటువంటిముఖం బొనరింపంబోల దం 

చలవడం జెప్పెం జెప్పుటయు నమ్మునినూనులం జీరి వారితోన్. 108; 
. యే నిట్లంటి, 1082 

. చేహూయు క్తుండ నై యేను దివిజలోక, మునకు బోనుట కర సవనము సేయం ఎద చ 6౮౩ 

బూనితిని డాని నాచేత మూానితముగ నర్థిం చేయింపుం డనినం గా దనికి వారు, 
. అంకటం గొన్నినిష్టురము లాడిన నమ్మునినాథపుత్రు, ఆ 

అ 

తంతే దురంతరోషనుతు లై నను మాలవుగ మృటంచు న 
వూంతి శపించి రప్పు డది కారణ మే నిటు లౌట కో మహీ 
కాంతేశిఖావతంస తీనకోరఫలంబులు రి త్తవోవునే. 1024 

. పక్కుుధ ర్మములును 'బెక్కుదానంబులుం, బెక్కు జన్నములును శెంపుతోడం 

జేసి గురుల క్ర్చ్కం జేసితి గురువుల, కరుణ లేమి నిట్టికార్య మయ్యె, 1085 

కే, అనఘ నావచనము కలచె న బొంకు 
QQ 

గాదు నేం డిట్టిముని శా పకారణమున 
నధ్వర మొన రు ననుమాట యనృతవుయ్యె 
ననుచు నామది వొక్కెడు నహరవాంబు. 1086 

తె, వటియాపదలం దెన నింకమోొ౭డం బటి సత్యంబు పాలింతు. బరనునివ ల అ ల 

ర 

తె, 

నీదుగాఢానుకంపచే నోడయాబి, చెవ మె ననుం జేపటి పోన్రుమయి. 1081 
Gp ౬ a న హ్ 

చైవం బెక్కుడు పౌరుష, మేవంక నిరర్లకం బహీనగుణా భ్యా 

దైవాధీనము సర్వము, దైవమె పరమగతి యనుచు. దల(చెడ బుద్ధిన్. 1088 
అట్టిదై వంబువే నుషవాతుండ నైన, నాకు నీకంచు శరణ మన్టంబు "లేదు 

పురుషకారంబుచే దైవమును గడంగి, క్ర మృజింపంగం దగు దీవు గాధితనయం 



% 

క్ 

చఛాలశాండ ము. 141 

రుయా విళ్యామి తు (డు బ్రుశంకుయాగమున క్రై బుషుల నందణం బిల్వపంపుట. శయం 

, అనిన “దయాళుండై. కుశకులాగ ణి యి టను నోడకుండు మో 

జనవర దీనుని న్నీనుం బ్రసన్నతేంబ్రోచితి నింక మాొనుల 

న నముగం బిల్టు నంకపి సవనం బొనరించి వప్పుర్యుతీంబుగా 

ననివిషనాథులోకమున కంపెద నీవచనంబు చెల్పంగన్.. ' 1090 

అనఘాత్మ్య శరణ్యుండ నగు, నను శరణము నొందినకతనం దగ నీకుకా 

మునుకొనీ నిర్ణరలోకం, బనిశముం గరకలితమైన దనుచుం దలంచెదన్ . 1091 

ఎ న ఫ నుపహాీపొ | అర్య 
వ. అని యూజడిలం బలికి వి శ్వామిత్రుండు తన పుత్రుల మహాస్రాజ్ఞుల హనిష్యుం 

cir 

క్, 

వ. 

దాదుల నవలోకించి మారు యజ్ఞసంభారంబు లన్నియు నొనగూరక్పు౦ డని 

నియమించి శిమ్యులం బిలిచి మో రకిత్వరితగమనంబునం జని మదీయశొస 

నంబు. చెలిపి ద్ర హ్మవాదులును బహూుశుతులు నగు మహాగ్టుల నందణి శివ్య 

సువాశ్సహి తంబుగా: నుత్చకాళంబునకుం దోడ్క-ని రండు మద్వాకిబలచో 

దితుండై యెశ్వండు రాక నిరాకరించి నిందావాక్యంబుం బలుకు నతనిచేత 

నుక్షం బేన దాని నంతయు నా కెజింగింపు. డని పలికిన చారలు శీ శ్రుంబున 

దశదిక్కులకుం జని విశ్వామిత్రునివచనంబుం దెలిసి సమ _స్తసంయములం దో 

శొ_ని వచ్చి విశ్వామిత్రు నుచితభంగి సందళ్శించి కేల్త్ణూగిచి యి ట్లనిరి. 1092 

'వీరె సను స్పసంయములు వేగమె వచ్చినవార లెంతేయు 

నారు వసీష్టునా శ్రమమునం గలమానులు వారుదక్క- నీ 

భఛారుణిలోపలం గలుగుతాపను లందటు నేగు బెంచి రం 

కారయ నవ్వసిస్థసుతు లాడినపల్ము_లు చి త్తగింపుండి. 1098 

. చతురత వాటించి జన్నంబు సేయించువాండు రా జంట మాలవా(డు చేయు 

నంట వానిమఖమున నఖలసంయమివర్యు లుండి భుజింతురే యు క్తింజేసి 

యచటి శెవ్వోధమున నరుదబెంచెదరు హావిర్భాగంబు. గొన, సర్వయాగ భుజులు 

చలంగి గాభేయరతీతుడై నవాండెట్టు సురవిష్టపమునకు నరుగణగలండు 

. వినవిన విచిత్ర మిమ్మాట యనుచు వార 
లమ్మహోదయసంయుతు లగుచుం జాల 

నేత్రముల ర_క్రముచెలంగ నిష్టరముగ 6 

గనలి దూవీ.౦చి రనవుడు గాధిసుతుండు. 1094 

ర్చ విశ్వామి శ్రుండు వాసీస్థమహోదయుల శపించుట. చుడ్టుం- 

కటము లదర లోచనములం జిటచిటం బావకకణములు సెదరంగ రోఫో 

త్క_టమున మేను వడంక మి,క్కుటముగం గలుషించి పంద్తుగొజుకుచుంబలికెన్ + . 

అదూము్యిండ నై ననన్ను దూవిీంచినదురాత్తు లగువానిష్టులు భస్మీభూతులై 

కాలపాశంబునం గట్టువడి నిస్సంశయంబుగా నిష్పుడ యమసదనంబునకుం జని 
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యందు నాసొవిధనరకంబు బనుభవించి పదంచడి స_స్థశతేజనంబులు నీచజాతు 
లం బుట్టి నిర్గ ణులై విశ అతుల విహాపులై నృుతెళునక నాంసభతుకులై 
భూలోనంబున న్రర్తింతుకుగాక మటియు నన్ను దూపంచినదుర్చున్గి యగు 
మేహోదయుండు సర్పలోశదూవితుంపా నిహాదత్వంబు నొంది ప్రాణాతిపాత 
నిరతుండై_ నిరనువ్రోశత్వవుత్కే )ధంబువలన దీర్ష కాలంబు దుగ్దతినొందుంగాక 
యని యిట్లు నుహో తేజుం చగువిఖ్వామిత్రుండు వమహోదయసహితు లై నవసిష్టు 
పుత్రుల దపోబలనివాతులం గావించి బువ.వుధ్యంబున నొక్కింతసపే పూర 
కుండి తనచుట్ల నున్నమహస్టుల నందటి విలోకించి యిట్లనియె, 1096 

ను, మునులారా విను డింక నీమనుజ రా ఖ్మఖ్యుం ద్రిశంకు౯ా సునీ 
లుని ధర్మజ్ఞుని సత్యసంధుని గృపాలోలుకా మహ్మానెభ వు 
ఫఘనపుణ్యుం గరుణార్ష )ద్చష్టిం గని యాగా తేంబుతో జంభనూ 
దనులోకంబున శేగునట్టిమఖ మువ్యత్పి?తిం గావింప శే. 1097 

ను అని విశ్వామిశ్రుం డాజ్ఞావీంచిన నమ్లును లొక్కింత తమలో విచారించి యీ 
విశ్వామిశ్రుండు సరమకోపనుం డితండు చెప్పిన కార్యంబు ధర్మ్మసహితంబు గా 
దంటి మేని రోవితుండై. దంభోళికళోరఘోరనా క్యంబున శఫవించుం గావున 
నితండు గజుపీనమార్షంబున నివ్మాహీరమణుండు సశరీరుండై విశ్వామిత్రుని'కే 
జంబున దినంబునకుం జను నట్టిమహాధ్వరంబు చేయించుట కర్తవ్యం బని నిశ్చ 
యించి మంత్రకోవిదు అగుమువాగ్గులు యా గకర్యకౌళలంబుమెటియంగల్పో క్త 
పృకౌరంబున సర్వకరంబులు నిర ర్రించుచుండి రప్పుడు, 1095 
అధ్రిదు. విక్వామిత్రు (డు తినత పోమహీ మచే _ద్రోోంకోని స్వర్షమునకుం బంవుట శయం 

క= అగాధిసుతుండు యాజకుం డై గీర్వాణాధిపతుల వావద' శ్రహావి 
ర్భాగము గొన బల్పీన వ్యా రాగతి రా'మనుచుం బలికి రంబరవిథిన్. 1099 

క. అన విని రోషము మదిలోం బెనంగొనం గాల్సికుండు కుశపవి త్రము కేలకా 
దనర స్రువ మె త్రికొని యజ్ఞ ననాభునితోడ ననియె సమ్మతితో జన్, 1100 

మ, జగతీనాయక చింత చేయవల దశాంతంబు నే సత్వ వా 
కష్టగరిష్టుండన యేని ఘేోరతప ముద్యన్నిష్టం ₹ కోర మా 
దిగం గాపింపుదు నేని నాకమున కీజేవాంబుతోం గూడం బో 
యి గరీయస్థితి నుండు పొ మ్మనిన ధాత్రీశుండు సోల్లాసుండై, 1101 

క, అచ్చటిమును లందజు కర, మచ్చెరువడి సూచుచుండ నపు డంగముతోం 
జెచ్చెర దుర్గభ మయిన వియచ్చరలోకమున కరి? నద్భుతేభంగిన్. 1102 

వ. ఇట్లు త్రిశంకుండు దివంబునకుం జనినం బురందరుండు బృందారకులతోడ 
నాలోకించి. 

1108 
క, చండాలుండను నీ విం దొండ దగ దనుచు శ క్ర డొగిం ద్రోయింపకా 
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జెండుెసెడి శిరము శ్రీందె,, మండలపతి వచ్చుచుండె మానము దూలన్, 

వ, 9 ట్లంతరికంబుననుండి శ తేల, కిందుగా మహావాతపతితం బె నకల్చ్పద్రుముంబుచం 

దంబున విశ్వామిత్రా రతరతు యనుచు విలాపంబునం బ్రలాపించుచు వచ్చు 

చున వతి శేంకుం జూ” కకుణావిధేయుం డగుగాభేయుండు నిలునిలు మని వలికి 

తీవృరోప.రరీతుంతై సాతొశ్చ్రజూాపతియుం బోలె బుషీవుధ్యంబున వెలుం 
సమం దనతపి ప ఖానంబున, 1105 

అందురు విశ్వామిత్పు, తుడు తీ శీకంకెనక్టై యన్య స్వర్ధృ ౦బం సృజియించుట . చురుం- 

క, ఆక్షణమున నలుక సవా, వ్రాయునితోం జలము మెజసీ యన్వస్వర్షం 
WY 

బాక్ష్ణమున సృజియించెను గతుంగై. సశలభూతతతి వెజుం గందన్. 1106 

వై, శే, ఇట్లు ప్రతినాక్ మొనరించి యెలమిం దార,కలను స_స్పషులను వణ గలుగంజేసీ 

'వేతె సురలను వజ్రికి వేణె వజ్ర, నిపుడె కల్పింతు నని పల్కు నంతలోన, 

సీ, పరమసం భ్రాంతులై సురనిష్ధవారణ గరున గంధర్వకిన్నరులు మునులు. 

గానికు పాలకి కి. గడురయంబున వచ్చి సానునయో రక్తి ని ట్లనుచు( బలికి 

రన ఘాత్మ ూన్ఫపుం డరయంగ గురుశాపహతుం చ యొంగావున సమర పదము 

బశయ వీ రుడు గాండు పరికింప కిట్లు కోపింప నీ కవునె శమింప వయ్య 

త. యనిన గాధితనయు. డ దనురులం జూచి యా, నృపుని మేనితోడం ద్రిదినమునకు 
నస్థి బంపువాంత నని ప్రతిజ్ఞ యొనర్చి, మయుంకం గాదు పలుకు బోంకుసేయ, 

నీ ఎందాక భూలోక మెందా(క మోలోక మంచా.క నీలోకొనుందు నిలిచి 

కడంగి పాతకవీధికంచుం బె కుడుగక దివ తేజోజూలదీ పుం డగుచు 
నంబుజారిస్ఫూ ర్తి రి నలరుచు "బేవత్వగతి నొప్పి తల క్రి ందు గాంగ నీతం 

డీతారకల6 గూడి యెలమి వాటించుచు. నృతపుణ్యుండై భూరికీ ర్తి రికలితుం 

జే, డగుచు వెలుంగెందుంగా కోని యమునీంద్రు ౮ జాన తెచ్చిన దేవత లట్ల గార్ 

యనుచుంబలికి విశ్వామిత్రు, నభినుతించి, "చనిరియజ్ఞంతేనుం దాత్మసదనములకు, 

వ. అంత వీశ్వామిత్రుండు త్రిశంకునకు శాశ్వతం బె బె నదిన్యస్థానం బస ంగి కృతక్ళ 
త్యుండై యచ్చపేమవాప్టల ననలోకించి యి ట్లనియె. 1110 

=ండుయు విక్యామి తుడు పశ్చిమదిక్కు_న కరుగుట, ర్రుర్దుం- 

తే, ఇమ్ము లే దిందు నునకుం దపమ్ము సేయ 
మిక్కుటంబుగ విఘ్న మా పక్క గలిగె 

గాన మనమింక నొండొకకడకుం. బోద 

మనుచు వారలతోలహాడ యచటువాసి, 1111 

వ. విశాలతపోవనో వేతం. బె నపక్సిమడిక్కు_సకుం జని యందు. బుమ్మ._రతీరంబు 

లందు మూల ఫలాశనుండై యత్యు గ తపంబుంగావించు చుండెనాసమయంబున, 

చ, కలం డొకం డిందుకుందశితికంఠపురందరనాగవా వాసం 
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వ్వ 

తే, 

వ, 

చ, మనుజవ రేణ్య నీపలుకు నుం'చిడి నిత్యము. 'బెక్షవానివై 

ఆ, 

కలితయళుండు సూర్యకులకంధిళకళాంకుండు కోస లేం ద్ర, డ 
త్యలఘుండు నంబరీషుం షన నవ్విభుం డొక్క వుఖంబు సేయుచో 
దలకొని పాకశాసనుండు తత్పళువుం గొనిపోయి డాచినన్. 1118 

. అతనిపునోహి తు? డిట్లను, నతనికి నృప నీదు దుర్నయమున. బళు వొగి౯ా 
హృత వాయె నరకీత యగు, శీకివిభ హింసించు నాత్శకృతదోషంబుల్, 

+ జనవర వ్రాయక్సి త్రం, బొనరింపంగ నలయు నిక్క మొగి నరపశువుం 
గొని తెము యజ్ఞ కరం, బనుపమగలతిం జెలుచుండు నంతటిలోనన్ 1115 —-ీ లా -శి డా 

. నావిని మోొనననాథుండు గోవుల నొకలత వెంటం గొని రయమున నా 
నావనజనపదనగరత, పోవనవిషయములు నెవుకి వోవుచు నొకచోన్, 1116 
భృగుతుంగమునకు జని య, చ్చు నచ్చటం చేద యగుచు సు వ్రతనియతిం 
దగి యున్నబుచీకుం డను, జగతీసురవర్యుం గాంచి సమ్మడ మొదవన్. 1117 
తపముపెంపున రెండ వత పనుమాడ్కి_ 
దనరు మునివర్యు పదములు తేనశిరంబు 
సోంకం బ్రమిణల్లీ పూజించి సువినయో క్రి 
నిట్లనియె గలు మోడ్చి మహీవరుండు. 11 [0 
మహోత్తా యీ నొక్క జన్నంబు "సేయుచు. బ్రమాదంబున యాగపళువుం 

గోల్పకి ప్రాయళ్ళి త్తంబున కుపాధ్యాయుండు చెప్పిన తెజంగున నానా బేశంబుల€ 
నరపశు వరయుచు నెందుం బవషయం జాలక నీకడకుం జనుచెంచితి లత భేను 
వుల నొసంగెదం బ్రత్మి్యహించి పశ్వుర్దంబుగా నీకొడుకుల నొక్కని దయ 
సేయు మని యడిగిన నతం డతని కి ట్లనియె. 1119 

యూ ఘనముగ వేడ్క సేయుదును కానన వాని నొసంగ నన్ననా 
తనిసతి విన్నవానిపయిం దద్దయు( గూర్తి నొనర్భః గానం ద 

త్ర స J కి ఢి అ 112 
_త్రనయు నొసంగ నన్న. దలిదండ్రులమాటల కున్ములించుచున్ 0 
వారిలోన నడిమివాండు శునశ్ళేఫుం, డవనివిభున కనియె నృగ సుతుని 

దం డి ప్రోచం బిన్నతనయు జనని పోయ, వార లెట్లు నీకు వత్తురయ్య. 1121 
క్, 

చ. 

జనయిత్రీ జనకులచే, తను విడువంబడితి నేను దగ నీవెంటం _ 
జను దెంచెద వారలకుం, గొనకొని వెస నిమ్హు లకీగో భేనువులన్. 1129 
అనిన ధరాధినాధు(డు రయంబున న ట్లానరించి తేరిపై 
మునివరపుత్తు, నుంఛుకొని మోద మెలర్పంగం బుష్క_రా శ్రమం 
బున కటువోయి యప్పటికి మూండవకాలము డాయ వచ్చినం 
బనివడి వి శ్రమించ నరభ ర్త పథిశృమ వాయ నచ్చటన్. 1128 

మ, అపు డచ్చోటం దపంబు సేయుచు జతొవాంకారుం డె యున్నలో- 
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కపవి త్రుం దపనాభ తేజు ననఘుకొ గాభేయు నునన తిల త్రిలా 

విపుల డౌ "శే యుని బ బ్రవాతుల్యుని జగద్విఖాత చారి తు 

చి పరే బ్వేజతు. కో జె న భాలుండు శునన్నేఫుండు ca రుడై. 1124 

ంర్లుర్టూ శునశ్నేఫు డు విశ్వామి తుని శరణము నొందుట చ్టుణుం- 

తన మేనమామ గావున, ఘనముగ నే మరల తుకం గంటి ననుచు జ 

యన మునిపదముల పై బడి, తన మోమున వైన్య నుడరం దాని ట్లనియెన్ . 

. ఓతాపసవంకో త్త త్రము, మాతల్లి యు. దండ్తెయు నను ముఖపళువుంగా 

భూతలనాథ.న కెచ్చిరి, నోత్రతి నొకలకు సీడు గొని ముద మలరన్. 1126 

. తల్లియు. దం డ్రియుక్ గురువు "దై వము దాతన్ర బాంధవన్ర, జం 

బుల్లమునం దపంప జటిలో త్తమ నా కిక నీవె సుమ్ము మ 

నల్లుని దీనుని న్నను దయానుతివై. బ్రతికించి యీవహీ 

వల్లభు జన్న మింక నని నార్యముగా “సలియింపం జేయ పే. 1127 

. అనిన విశ్వామిత్ర డతిదయాకలికుండై తనతనూభవుల నందజకు ననియె 

సుతులార పరలోకసుఖమున శే కదా సుకులం గోరుట యెల్ల సుతులు మజియు 

జనకుని కోర్కు_లు సఫలంబు సేయుటశే కదా యిది సర్వలోకధర్య 

మదిగాన మాపాలి క చె పరలోకంబు శరణంబు నొంబె సీనత్య శాలీ 

మిారు పుణ్యులు ధర్యనిచారపరులు 

ప్రాణమా త్రంబుచే నాకు బరమనిష్టం 

వ్రీయ మొనర్పుండు తం డ్రికిం బ్రియ మొనర్చు 

కొకు సుతులకు కేటాక, ఘనతే లేదు. 1128 

. కావున మాయం దొక్కరుండు మహీపతియాగపళుత్వంబున కొడంబడి బా 

లుం డగుళున శ్నేపుని బ్ర బదికీంచి చేవతలం దప్పి వు నొందించి యంబరీవునకు 

యాగపఫలం బొసంగి నావచనం బమోఘంబు సేయుండనినముధుపష్యుందాదులు 

సాభిమానంబుగా ని ట్లనిరి. 1129 

తనసుతుల విడిచి యన్యుని, తనయుని రత్నీంప నీవు దలంచితి వది భో 

జనమందు నిందితం బగు, శునకవిశితమట్టు లిపుడు చూచెద మనఘా, 1180 

. నావిని విశ్వామిత్రుడు, భావంబున నుమ్మలించి పటురో షమునక౯ా 

జావాగ్నిమాడ్కి. ముండుచుల గేనలకశినో కి కి ననియెం గరలి సుతులకున్, 

. నావచనం బతి కృమించి వీతృవచనభ య యరహితంబును ధర్మవిగ ర్రితేంబును 

చారుణంబును కోనువార్య ంబు నైన యీవాక్యోంబు పలికితిరి గావున మోరింక 

వసిష్టవుక్రులభంగిముష్టి క జాతులం బుట్టశునకమాంసభ తకు లై భూలోకంబున 

కక] సంపత్సరంబులు వ ర్తింపుం డని శపియించి యార్తుం జై డై నళున శ్నేపునకు 

19 
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నిరామయం బగు నట్టు మం త్రితభన స్మృధూశ్యాది ప్ర కే పరూపం బైన రతం 
గావించి యి ట్రనీయ. 

1 [29 
శా 

వ నే 

-ంద్రుర్టుకు న క్కే ఫ్రండు విశ్వామిత్ర, త్ర గ్ర సంబున నింద్రో పేం్యద్తులయను గృహంబువశయుకు . శుశుం- 
&, 

el, 

కో 

వ. అని నిజూఖి .వ్యాయంబు తెటసపక 

ఇంపుగ నీకొసంగెన మహీసురనంనన రెండు మంత్రముల 
'దెంపున నిన్ను యాజకు లతిస్బుటయూపమునందోం గట్టి హి 
నీంపం గడంగు నప్పుడు వివేవవుతికా జవీయించు చగ్నిం న్ 
ర్థింపుము శక క్షముఖ్యు బరు దెంచి కృపా నినుం గాతు ర త్తజీన్. 11883 
అని పలికి యిం వోవే వేంద్ర దేవతాకంబు "లె వైనయద్దివ్యమం త్ర తంబులుప చేశిం చినం 
బ్రతిగ హించి 'వేనశ్ళేఫండు ధీకుండై. యతని వేత _ననుక్ఞాతుండై యంబ 
క్షుం? గనుంగొని నుహీం ద్రా యింక ని నిచ్చట దడవు నేయ చేల ఫు ంబుగం జని యజ్ఞకర్శంబు లన్నియు నిర్వ ర్థింపు మనిన నతనిపలుకుల కలర్యంబకీ 
మండు రయంబున యజ వాటంబునకుం జని యాజకానువుతంబున ర కమా 
ల్వాంబగాను లేపనంబుల శున శ్నేఫని యాగపశువుంగా నలంకరించి పవి త్ర= పాశం 
బుల వై స్తనం బగుయూాపంబున బంధించె నిటు బద్దుండై యతేండువహ్నా కభి ముఖుండై వశ్వామి త్రు, తుం దుఫదేశిం చినదివ్య ముం శ్ర త్త ర యంబు రహాస్యంబుగా 
నచలనిన్ట జపించి యిం ద్రో వేం చుం స్తుతించిన స్తుకిశక్పితుండై తళ అఆంబసవాొ 
స్రామీండు పరఘూానంవరయిన నెక్చటేకీం జనుచెంచి శునశ్నేఫుని పరధవిము క కు 
నీర జేసి _దమైయు వొ"సంగి యంబరీషుగకు బహుణంబు గా యాగఫలం బొసంగి నిజనివా సంబునకుం జని యెనమ్మహీవి భోండునుగ్భ తార్థుం డై నిజపురం ' బునకుం జనియె. 

[181 అరయ బృహ న కు నకు. బుషిళ్వం బౌసంగుటు. ర్రుర్ధుంా , అంతం గౌశికుం శచట సవా వన్స, రంబు లత్యు గృతపము సల్బ్పంగ విరించి వచ్చి కుకికవంశజ నీవ నరబుషే షత, మొందితని చెప్పి చనియె నమందగతిని. తనివి సనక గాభేయుం, శనిశము. బరమేష్టిం గూర్చి యద్భుతభం ౧౯ ఘననిషూతిశయంబున, సునిశితగతి. దవమ = నయుచుం దనరునెడన్. 1186 సురసం వ్రేవి.త మై య, చ్చరమేనక యచటి కర 6 జనుచెంచి నునో వారవేష యగుచుం దగం బుష్కు_్రరజలముల  ముజ్జనంబు సలుపుచు నుండెన, 
చుర మేనక వి విశ్వాని, క్కు తేపంబునకు విషు సయ జేయుట. త్ధధ్టులా 

ఘనుడు మహో తేజుం వగు మునివతి కాలిక. డతుల్య మోవానరూవ౯ ఘనవుధ్యస్థితసాదా, మిఫ్గలిం దనరారుడాని మేనక గనియెన్. 1188 కొని దానితేడ నిట్లనుు ననిత వాచా శ్రమమునందు వసియింపుము మిం చిన యనునాగంబున న న్నన ంగమోహితుని( బ్లో మనుపవమబుదిన్, 1189 
నెజింగించి. మయమొష ప్పులకుష్పు యగు నప్పువ్వం బోండి నొడంబజఅ ఛి, 

1140 



(5, 

ఉట. 
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శే భివనములందు గిరులందు నదులందుం,గొలశులందుం గుంజతలముుంందు 

న న్నెలంత గూడి యబ్బంబు లొకపది యతనుశకేళిం చేల నమితగతుల. 

అంత వివేకియె కుశకులాగ్రణి యెంతటిమోస మయ్యె ని 
“క్కా౦తకతంబునకా సకలకల హముల్ వొదలెం దపోధనం 
బంతయు ఏటింబోయె దివిజాధిపుకృత్య మణుంగ నక్కటా 

యెంతవివేకు లై న భుని నీశ్వరుమాయ? దలంప నేర్తునే. 1149 

అని యిటు చింత నొంది ముని యాడట మేనక నింద్రు, పాలి ర్ 

ట్లనిచి గడంగి కావువిజయం బొనరించెద నం చుదీచికి 

నని హిమపర్వతాంతికమునం దగం గారికిచెంతం చేరి ని 

పను దప మాచరించెం బకటంబుగ6 దాను సవాస వర్ష ముల్, 1148 
© ల (WY యె 

అంధ్రుర్టు బ్రహ్ విశ్వామిత్రు, నకు మహర్షి త్వ మొసంగుట. థ్రథం- 

వ. అమ్మహోతపంబునకు భయంబుం గొని వేల్బులు మహార్షి సమేతులై బ్రహ్మా 

కడకుం జని విశ్వామిత్రునకు మహార్షి శబ్దం బొసంగుం డని ప్రార్థించిన నవ్విరించి 
"దేవతా సమన్వితంబు గాం గాశికుకడకుం జనుదెంచి మునీంద్రా యేను భవ త్త 

పంబునకు సంతోషించితి నీకు మహార్షి శబ్దం బొసంగెదం జాలింపు మని పలి 

కిన నవ్వి జ్వామిత్రుండు విషణ్ఞుండును సంతుష్టుండునుంగాక సర్వలో శేశ్వురుం 
డై న యప్పితామహునకుం బ్రణతుండై యంజలిం గీలిరోచి స్వార్లితయబు లైన 
శుభకర్యంబులచేత నసమానం బై నమహార్షి శబ్దంబు నీచేత దత్తం బయ్యెనేని 
యవ్వల చేను జితేంద్రి యుండనే కదా యని యడిగిన నప్పరమేఫ్టి. యతని 
వాక్యంబు విని మునీంద్రా వికారకారణవస్తుసన్నిఛానంబునందై న నెంతకా 
లంబు వికొరంబు గలుగుచుండు నంతేకాలంబు నీకు జి లేం ద్రియత్వసిద్ది గలుగ 

నేరదు గావున నీవు తావత్కాలపర్యంతంబు తపంబుం. గావింపు మని పలికి 
యంతిన్ధానంబు నొంచే. L144 

. అట విశ్వామిత్రుడు నుక్కటనిష్టానుహి ముం దపముం గావించుచు నా 
౮ ఒడ ల దట బ్రహ్మార్సిస్థానముం, బటుతరముగ6 గాంతు ననుచుం ద్రజ్ఞానితుడై. 

. ఊరుపు పుచ్చ కట్లు తగ నూర్గ వ్రకరుం డయి మారుతాశియె 
వారక మండు వేసవిని వవ్వ్నూలముధ్యమునందు నిల్సి సౌం 
వారలోం బుండునంటివలీయందు జలంబుల నిల్లి వృష్ట్రాయం 

ధూరక మింట నిల్చి కడు ను గృతీపం బొనరించె ధీరతన్. 1146 

యుడు ఇం ద్ఫుండు విశ్వామ్మి తు,నితవము మాన్న రంభను నియోగించుట. త్రుత్తుం 

. అంత బలాంతేకుం డదరి యాతనియు ౫ తీపంబు మాన్న్చ న 

త్యంతరయంబునం గువలయాటీని రంభను జీర్ పల్కు, నో 
కాంత కుశాన్వయో త్రముని గాఢతపోగతి మాన్చి నూ కింకా 
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వ, 

సంతతసౌఖ్యసంపద లొసంగుము వేగము పొమ్ము నావుడున్. 
. అక్క_లకంఠి యిట్లనియె నక్కట వహ్నియుం బోలె లెనుగ్రుం డై 
యుక్కు_న ఘోరనిష్టం నప ముద్దతి స ల్పెడువాండు కాలిక ధా 
డక్కడ నుండు నన్న గనినంతినె యల్లి శేపించుం గాక న 

న్నక్క_డి కంప వల్వదు సురాధిప నీపద మా శ్రయించెదన్, 1148 
అన విని శక్కుం డిట్లనియె నంగన యింత భయం బిణేల నా 
పనుపునం గీవౌశారికలు బాలసమోరుండుం దోడు వత్తు శే 

ననుపమలీల మన న్మథసహాయుండనై నెనువెంట వచ్చెదం 
బ్రణుతేవిలాసరూప మలరం జని తన నముకా హారింపవే, 1149 
అని నియోగించిన నెట్ట కేలకు నీయకాని సకలజగన్తోహూనం బె నరూపంబుం 
దాల్సీ. [150 
మలయసమిర పువ్పశరమాధవకోకిలకీర శారికల్ 
మలయుచు వెంట రాం గదలి మానివనంబున కేగ యచ్చటకా 
సోలయక లాస్యముల్ సలుపుచు౯ా లలీతంబుగం బాట వాడుచుం 
గలయం జరించె రంభ యల కౌశిక మైల ననేకభంగులన్, 1151 

చిలుకలు రద్ది సేయుటయు6 చెంగట? గోవెల గూయుటల్ తరుల్ 
దలముగ6 బల్లవిలిచుటయు. దప్పక వెంటనె రంభ వచ్చుటల్ 

గలయంగం జూచి చిత్తమున గాధికుమూరుండు సంశయించి యా 

బలరిపుకృత్యు మింత యని భావమునం దలపోసి కోవీయె. 1152 

అంర్ధుర్దూ విశ్వామి కు తు,ండు రంఫిను శపిందుట్లు, శుణుం- 

. మెలపున శక్రు,6 డంప మును మేనక వచ్చి కలంచినట్ల కా 

వెలయంగ మ_త్తపంబునకు విఘ్నము సేయంగ నేండు వచ్చి తే 
పలువుజు మోసపోవుటకు వాలుండ నే యది చెల్ల దింక నో 

యలికులవేణి యుండు మిట నశ మవై పదివేలవర్ష ముల్, 1158 

అని యిట్లు పట్టరానికోపంబువ వ విశ్వామి త్రుండు "వేల్పువెలయాలిని దిట్టి పదం 
పడి దయాళుండై డై తపస్సా స్రభ్యాయసంపన్నుం డై డై నవసిశ్లువలన శాపమోతణం 
బగు నని యనూ గ్రహించిన నారంభ తత్ష ణంబ పాపోణం బయ్యె మానశేత 

నుండు భీతుం22 పాజ నంత విశ్వామి త్రుం ౦డు తేనతపం బొక్కి_౦త దలుంగుటకుః 
బధమని ర్వేచన పరండై. స్వార్టితం జై బె నతేపంబంతయు మొదలం గామంబునకు? 

బదంపడి క్షోోధంబునకును సమర్సించితి నింక గామకోధంబులు జయించి 
భః 

వతేంద్రియడనై స యాహారంబు వుంచి యూర్చు వుచ్చక శంరంబు శోవీంపసం 

జేసి తపస్పమాక్షితం బై  నట్రాహ్మణన్ధంబు లభిం చునందాంకం బజెక్కు_సంవళ్చేరం 

బు లచలనిష్ట. భూోరతపంబు? గావించెదం దపస్సంత పు పుంప నె నమ చ్భరీరావయ 
ఏషా 
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వంబులు తయంబు నొందకుండు. గాక యని యిట్లు నిష్టురంబుగాం బ్రతిజ్ఞ 6 

జేసి దీశీతుండై . 1154 

ఉ. అక్కడనుండి యక్కుశకులాంబుధిపూర్ణ శే శాంకుం డంత ణా 

గ్రక్కున శేగి వాసవుండు కిన్క నొన ర్చెడువిఘ్నకోట్లకుం 

జిక్క_క నక్క_డక్క_డం బ్కసిద్దపదంబుల. 'బెక్కువర్ష ను 

ల్మిక్కిలి ఘోరనిస్థ నచలీకృతభ క్తి. దపం బొనర్భుచున్ . 1155 

దురు ఇం ద్కుండు వృద్ధట్రైహ్యణరూ-పుం డై విశ్వామి త్రుకడ కరుగుట. చ్రైుర్రుం- 

తే. అంత సిద్ధా శ్రమంబున కరుగుదెంచి 

యందు బ,వారి ననిపించుకొందు ననుచు. 
టీ -ాళీవా 

దలంచి వర్ష సహ స్తంబు తపము సల్పి 

తవిలి పొరణ సేయంగ6 దలంచునపుడు. 1156 

వ, ఆఖండులుం డొక్కముదిపాజుండై. చనుదెంచి సిద్ధాన్నం బొసంగు మని 

యభ్యర్థిం చిన నకా_శికుం డయ్యన్నం బొసంగిన నమ్మా యావీప్ర్రుండు దాని 

నంతయు నిరవశేషంబుగా భుజించినం జూచి. నిర్వికారు-డై యేమి బలుకక 

వెండియు వి శ్వామిత్రుండు పూర్వప్ర కారంబున వూనంబు6 బూని యూర్చు 
అగ వి జ్య 5 శో 

వుచ్చక వేయిసంవత్సరంబు లత్యుగృతపంబు సేసిన. 1157 

ఉ. ఆముని యాదలం బొడమి యద్భుతభూమము లప్ట్రదిక్కు.ల౯ 

భూమియు నాకముం బననభోజనలోకము నెల్ల నిండిన౯్ 

భూమి వడంశె దిక్క_రులు (మొగ్గా నగంబులు గుం ౧౯ దారకా 

సోమము వ్రాలె దూలె రవి తోయధు లింకను బన్వం జీశటుల్. 1159 

కే. అపుడు ని స్తేజులై వేల్పు లనురమునులు( 

గశ్శలోపహాశతాత్ములై కమల యోని 

కడకుం జని భ కిం దత్పాదకనులములకు 

(మొ క్కి యిట్లని రటు కరంబులు 'మొగిడ్చి. 1159 

ఉ, వారిజగర్భ శావ్సికు( డవార్యతపం బొనరించుచున్న వా 

డారయం దన్మసోరథము నర్ధి నొసంగి తపంబు మొన్చకి 

ట్టూరకయున్న నీజగము లొక్క_ట దిక్క_తే త త్తపోగ్నివి 

స్థారశిఖాపరంపరల దస్ధములై చను గాక దక్కు నేం 1160 

వ. మహోత్తా యితండు కామ, కోధంబులు వర్ణించి గాథనిదం దపంబు సేయుచున్న 

వాం డతనియందు వృజినం బించుశేని లే దవ్మహాత్తునితేపంబునకుం బ్రతి 

విధానం 'బెద్దియు. గాన మెలి మఖలజ గత్పం మోభవశంబువలనజ నంబంతేయు. 

గర్హానుషానళూన్యం బే యున్నది శ్రెలోక్యంబు సంయుభితమానసం బయ్యె 

మణీయు మహాద్యుతి యగునతేండు సామోజై పశ్వానరుండుం బోలె నెలుంగు 
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చున్న వాండు నిజతపోనహ్నిశిఖాపరంపరల లోకంబుల నన్నింటి నొక్క 
పెట్ట ఛస్మంబు చేయక మున్నె యనుగహీ ౦పవలయు, 1161 

చ. తపము ఫలించు టాండె వితతంబుగ ఘోరతపోగ్ని హేతిచేం 
గృపణతీ లోకజాలము దహించాట యొండె నటంచు నిహతో 
దప మొనరింపంగాం దొడంగ ధాత యతండు ను రాధిపత్యమ ట్రైపుడ యొసంగు మన్న మన కీయక తీరదు మాట లేటికిన్. 1162 

యయా బ్రహ్మ విశ్వామి క్ర నీకి, టృహ్హర్లి త్వ మొసలసట. శుశుం- 

సీ, అని విన్నఏించుడు నమరులవాకే్టంబు విని పద్యభవుండు మన్నన మెలర్చ 
వా రెస్పం ద నుం గొల్వ వరదుడై రాయంచ నెక్కి కాలికుపాని కేసచెంచ్చి 
వినుము కౌశిక యింత విషరీతతప మేల మానుము మూకు సన్నువ మొసంనెం 
బ్రబలతీపంబున ద్రహ్మర్షి వె వె అవి దీక్ఞాయువ్రును బ్రహ్మా తేజ మేను 

తే, దయ నొసంగితె నీకు భద్రంబు గలుగు 
నింక సుఖలీల వబనసీన బైపలోక 

ముల జరింపు ముటన్న' నమ్మునినసుండు 

మె (మొక్కి కడుభ కి కిం గరములు మోడ్చి సలికె 1168 

వ. దేవా నాకు భావత్ప్రసాదంబున . దీర్జా యున్రును సంపా స్థం 
బగుట నిక్క.ంజేని యోంకారంబును వవట్యా_రంబును వేదంబులును నన్ను 
వరించుం గాక యని పలికి వెండియు ని ట్లనీయె. 1164 

తే, బ్రాహ్మణతు త్ర వేదసంపన్ను( డైన 
యల వసిష్టుండు ద్రిహ్మర్షి వెతి వనుచు6 

బలికె నేనియు నమ్మెనం బలుకకున్న 
నమ్ముంగాం జాల నిదియును నాతలంపు. 1265 

క్క అని పలికిన విని ద్రుహిణుం, డనిమిములును AB వచ్చి యముని సతఇం 

బనుపమతపోబల౦బున, ననఘా ద్రైహ్మార్ది వెతి వని ఫల్యుటయున్. 1166 

వ. విశ్వామిత్రుండునూ బరమానందక కంగశీశహృదయావిందుం డై డై వసిష్టుని నానా 
వ్ధ పూజావిభానంబులం దృ ప్రి వీ నొందించె నంత విరించనాదిబ్బం జారకులు 

విశ్వామిత్రుని దీవించి తత్స) భావంబు సొనియాడుచు నిజనివా సంబులకుం జనిరి 

వసిష్టందసు వి శ్వామి శ్రునితో సఖ్యంబుం చేసీ నిజాశ మంబునకుం జనియె 

విశ్వామిత్రు తుండు ప్రాసకాముంతై బ ఏ హలేజంబున దిశలు వెలింగించుచు యొ 

సుఖంబుగా విహారిరచ నీవిశ్వామిత్రుండు దివ్భత ప? 1 ప భావవిశేవంబున బ్రహ 

సులలో నధికుం శని వి మ్రతిం గన్నవాం డి మృహాత్ముంు విగ వానంతంబగుతేషం 

మును పిర్భంబున కొం బరోయణుండును ధర 'వకుండు నని పల్కి శతా నందుం 

డూరకున్న నతేను పలుకులు విని రాముండును దదనుజుండును "జనకాదు లైన 
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నభాసదులును బరమానందరసపూరితహృదయుఆ సాధువాకస్థంబుల నభినం 

దించి విశ్వామిత్రునిం బూజించి రంత జనకుండు విశ్వామిశ్రు నవలోకించి 

యి ట్లని యె, 1167 

ఫు కాకుత్ స్థసహి తముగ మో రీకరణి మదీయమఖిము నీశజ్సీంచుట క 

సోకగతి వచ్చినందున, నే కడుధన్యుండ ననుగ్భహీతుండ నై కిన్. 1168 

కే. తాపసో త్తమ నీదుసందర్శనమున 

బహూవిధగుణంబు లిపుడు వ్రా ప్పంబు లయం 

బరంగ మాచేత నెంతయు. బాలితుండ 

నతి నిపార్ణసంసిద్షి యయ్యె నేండు. 1169 
జ “టెథిి ధి 

కే. మానితంబుగం బరికీ ర్యమాన మైన, నీమహోాతేప మంతయు నిరుపనుగలి 

చేడు నాచేత ఫీరమునేతచేత, నింపుసాంవార నిచట నాలింపంబడ్రియె.. 1170 

తే. కుశికకులనర్య మోాబహూుగు ణము లిప్పు, -డీసన వస్యుల మేతను నింపుమిోణజు 

వినంబడియె నీదు గుణములువీర్యబలము,ల ప్ర మేయంబులు నుకింపనలవియగు నె. 

చ, అనఘచరిత్ర, పుట్టినది యాదిగం బెక్కు.విచిత్రసత్కథల్ 

* వినబడే నెద్దియేని కడు వేడుక నీకథ యట్ల నెన్గునం 
ఈ 

బునకు నొసంగ దీకుతులు పుణినయందుకు నీచరి తము 
‘UU రు లో 

నిగినుట ఫలంబు గాదె పృధివిం గడుధన్యుండ నైక శంతయున్. 1172 

క, ఇనుం డ స్పగిరిసమిాపం, బునకుం జనెను కృకర్యముం దీర్పంగ నా 

కనఘాత్త సెల వొసంగుము, ఘనముగ శేపకడం జూడంగా రమ్ము కృపన్ . 

వు అని పలికి పురోహి తామాత్యబంధుసహి తంబు గా వి శ్వామిత్రున కుం బ్రదత్నీ 

ణంబు౭ జేసి యనుజ్జాతుండై యనిచిన నమ్మహార్షి వరుం డచ్చటిమునులచేతం బూ 

జతుంజె జనకునిం బశంసిం చి రాను మ్మ ణసహీితేంబు గా నిజనివాసంబునకుం 
pare bn చా లా 

జనియె నంత బ, భాతకాలంబున జనకుండు కృతకర్చుందై రామలక్షుణసహితుం 

జె నవిశ్వామిన్రుని రావించి శాస్తదృష్టం జె నకర్త ౦బుచేత నమునిపతిం బూ 
చా శ్ un) రు , - 

జించి పదంపడి రామలత్షైణుబ నుచితస త్కారంబులం చ్రీతచేతస్కు_లం చేసి 

విశ్వామిత్రు నవలోకించి మహోత్తా మారాక మాకు శుభం బయ్యెు నా కెయ్యది 

క _ర్రవ్ధీంబు బోూచేత నాజాపింపం దగినవాండం గావునం గ రవ్వ కార్యం బాన 
జాం 

ఎవో 

తి ముని యడీగిన నవ్విశ్వామిత్రుండు జనరున కి టనియె. 114 
యూజీ Ow గం 

రురు జనకుండు విశ్వామిత్రునకు శిపథ నుర్హాహాక్స్ స్థింబు 6 చెల్పుటు, శురుంా 

మె. బ్రనవంకో త్రము లిందుసన్నిభులు ధాత్రీ శాత్తజుల్ సాధుస 

జ్ఞనసంస్తుత్యులు మన్మథాకృతులు భాస్వద్వీర్యు లై యొప్పు ప్ 

““రనఘా నీగ్ఫ్సుహనముందుం బొల్బుహూగుపి ల్తాస క్రితం జూడంగా 

నను వొందం జనుబెంచినారు నృపవర్వ్యా దానిం జూపీంపుమా, 11175 



152 గోవీనాథ రామాయణము 

క, అనిన జనకుం నప్పలుకులు, విని వినయ మొంది వింటివిధ మెల్లను గ 
లో 

క్కు_న జెప్ప బూని యిట్లనె, మునినాథునితోడ నపుడు ముదమొదనంగన్, 
లే. అనఘ మద్వంశకూటస్త్సుం జె ననిమికి 

ఫే ఉం 

em 

సాజువతరంబువాండు మహాభుజుండు 

చేవరాతుండు గలం డాధరావిభునకు 
నవురు లొసంగిరి చాపంబు న్యాస ఫణితి. 1117 

. అనఘాత్త్మ మును దక్షయాగవిధ్వంసన కాలంబునందు శంకరుండు గినిసి 
ఏల్లు సజస్ధముం జేసి వేల్పుల నంద నటుసూచి భాగార్జినై న నాకుం 
గర మరి భాగంబుం. గల్పింపరె తిరి గాన మోయు త్రమాంగములు దునిమి 

వై చెద నని యిట్లు పటురోవమున బల్క. విని సురలందటు భీతి నొంది 

తే, కరములు 'మొగిడ్బి ప్రార్ధింప వారుండు కోప 

క 

ర్ 

సీ, 

మంతేయును వీడి సంప్ర తుం డగుచుం గరుణ 

మాజి నీచాపరత్నంబు వారి కచ్చ 
2 క అధ 

నిచ్చినం బ్రాలిగృహించి సంహృష్టు లగుచు, 1178 

మెచ్చుగ "దేవత లందటజు, నచ్చుపడంగ న్యాసమాప మగునాధనువుం * 
జెచ్చెర మత్పూర్వకునకు, నిచ్చిరి వాత్సల్య మలర నినసమ తేజూ, 1179 
అది మొదలుగ మాయింటం, గొదువ పకక యుండం బూజంగొనుచు శుభదమై 

పొదలుచునున్నది యావిలు, త్రిదశాలయమందరవీ తిధర సదృశమై. 1180 
కౌశిక యేను యాగము సేయంగాం బూని గురుబుదిభాశుద్ది కొజుకుం బుడమి 
గడంగి దున్నింప నాంగటిచాలులో నద్నుతంబుగా నొక్క_నుందసము వొడమె 
దడయక దాని ముద్రాభంగ మొనరింప రాకానిశాకరు కేకవోఆ 
జలదంబు నెడంబాసి జగతికి వచ్చిన మెజు6గారు కొకా_రుమెటుంగువో లె 

నే, నొక్క_కన్నియ దో౭చె నం దక్క_జముగ 

దాని జేకొని యేను సంతస మెలర్ప 
వీత యనువేరువెట్టి యాచిన్నికూన 

నబ్బురంబుగం జెంచిలే ననుడినంబు. 1181 

వ. ఇట్లు దినదినప్రవర్ణమాన యెనయక్కన్య యయోనిజ గావున వీర్యశుల్క 
యనం బర నాసమయంబునం జారులత్ ణలశీ తీయు ననన్యసామాన్యలావ 
ఇయు బేవతారూపిణియు ఏీర్యళుల్కయు నై ననుత్కు_మారిం బెండ్లి యాడ 

య 

నమందానందంబున ధరణీపురందరనందను లెండజేనియుం జనుబెంచి తవు 
తమభిరుదాంకంబులు వక్కా_ణించి కనీ ని వుని యడిగిన వారల కెల్ల బ్రత్యు 
_త్తీరంబుగా నే నిట్లంటి, 1182 

ఉ. కన్నియ వీర్యశుల్క_ యటు గావున నీం దగ దిప్పు డూరశే 



Eb 

ళ్ 
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పన్నుగ మన్ని శాంతమునం బర్వతభంగిం జెలంగు చున్న యా 

పన్నగ రాజభూపణుని భవ్యశ రాసన మెక్కు వెట్టినకా 

సన్నుతగా శ్రి నిత్తు నిది సత్యము వల్కినవాండ నెంతయున్. 1108 

, అనిన నమ్మహీవరు లందజు ముందుముందుగా: దల మిగిలి శ్రనుగనుభుజాబలం 

బులకొలందు లెజుంగక బహావిధంబులం బోర యచప్విల్లు సిట్టట్టు గదల్సం 

జాలక బెండువడి సిగ్గునం డల యె శ్రక నిరాశు లై శనుతనుదేశంబులకుం జని, 

. తరుణి నిచ్చెద ననుచు. గోదండ మొకటి 

ఘనత చెప మిడి గారించె మనల జనకుం 

డతని నేచందమున నైన నాజి గెలిచి 

యన్నెలంతను గొనీ వత్త మనుచు. గడంగి. 1125 

| సకల శా నరకోటు లద్భుతభుజాసంరంభ మేపారంగా 

సకలానీకముతోడ వచ్చి ఏబసచ్చారాగ్టితి రేకంబునం 

బ్రకట ప్రక్రియ మిత్పురీవరణము ల్పన్నాను లై చుట్టి స 

ర్ట కళోరంబుగ నాక్రమించుటయు నే ఏశీ,౦చి యత్యుద్ధతిన్ = 1186 

చతురంగంబులు గొల్వంగ, నతులితవి భవంబు మెజయ నావావనిపుణో 

ద్గతి వెడలి తీవ్ర బాణ, ప్రతతులం బరంగించి భుజబలం బలరారన్ . 118% 

. నానా ప్రకాథంబుల నొక్క సంవళ్సరంబు రణంబుం జేసి మదీయసాధనంబు 

లన్నియు సంతేయించిన భృశ దు8ఖతుండ నై సమాహితచి త్రంబున "వేల్పుల 

నారాధించిన వారు ప్రుత్యుతం బె చతురంగబలంబుల నిచ్చి చనిన "దేవదత్త 

చమూసమేతుండ నై. కృన్శుజు రణంబునకుం జని బహూుపిధశరపరంపరలు.నిగు 

డించిన. 
{158 

. కొందు దెస చెడి పాజరి, కొందణు మద్భ్బాణనిహాతిం గూ లీరి నుణి యుం 

నొందజు శరణము నొందిరి, యందముగా నిట్లు విజయ నుందితిం గడిమిన్. 

అన ఘాత పరమభాస్వర, వమునుపషవముసారోగతంబు నగునాధనువు౯ 

మునుకొని తెప్పించి యిఃకం, గనివించెద గాఫఘవులకు. గడుమోదమునన్ . 

. ఆవిల్లు నీరఘూ_త్రముం డేవిధమున నైన బలిమి నెక్కి డె నేని౯ 

నావరపు త్రిక నిచ్చెదం 3 నకగగ నాంబుభూమి పవనులు గుజీగాన్. 1191 

. నౌ విని విశాషమిత్రు,(డు, భూనల్ల భు జూచి సలుకుం బొలుపుగ ధనువు౯' 

వానిరి చెప్పించి ముదం, బౌవహిలం జూపు మోన్ఫపాత్మజున క్రొగిన్. 1192 

. అనిన విని జనకుం డమ్ముని, యనుమతేమున గంధనూలికార్చిత మగుత 

ద్ధనువును 'దెప్పింపుం డని, పనివడీ మంత్రులకు జెప్పు ద్రాభన మలరన్. [198 

రుడు జనకుడు విశ్వామి(త్రు, కడకు శిసధనువు చెప్పించుటు, శ్రుషం- 

వ. 9 ట్లాజ్ఞా పించిన వారు రయంబునం బురంబులోనికిం జని. {194 

20 
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. కోవునీయసుమున 3 ప్రకౌండసంకీర్ల మె కనకాచలముభంగిం దనరుచాని 
నగ రాజ నందినీ నాధాంకయు క్రమై యలరజతా ద్రియ ట్రలరుదానిం జటుల వేగోడ్డతచకసంది ప్పమై యుదయాచలముమాడ్షి నొప్పుదాని 
నసద్భశ క్రీగంధరసఘుమంఘుమితవైం గంధమాదన ముట్ట (గ్రాలుదాని త్త, ననుపమాయసనిర్మితం బై నదాని, మహితగతి నొప్పుదాని నామందసమును 

వ, 

ర 

గాంచి కేడుదీర చేహు 3 క్రాలునమిత్క,బలులం బంచసహా స వీకులను బంచి. యై యు ల 
ల వారిచేత దాని నతి ప్రయత్నేంబున నె త్తించుకొని వచ్చి సురసదృళుం డై నజన కునిముంగల. చెటించి రాజేంద సర్వరాజులవేత: బూజితం ఆ నయిమవ+ నే ల 

an రీ కార్ముక రత్నం బానీకం బయ నిడె విలోకింపుం డనిన నమ్మం త్రి వాక్యంబులు విని జనకుండు విశ్వామిత్రు, నిం జూచి బద్దాంజలి మొ రామలవ్షణుల నుద్దేశించి యి కుని యె. 
[196 

మునివర మా పెద్దలచే, ననిశముం బూజింపం బడి యు నతిశయభా_క్రి౯ విను. డిచాపము దీనికా మునుకొని పూరింప లేకపోయిరి నృపతుల్, 1197 
+ నరసురయశుకింపురువ నాగ నభశ్చరసిద్ధసాధ్యకి 
' న్నరవసురుద్ర భాస్క_రవితానము లైనను జూడ నెక్కిడం 
గరమున నంటంగా నలవి గానిది యామహానీయచాపముం 
బనివడి దీని నెక్కిడంగ మానను లెంతటివారు చూడంగన్, 1199 

లయ: రామును శిపభనువు భగ్నము జేయుట, రుద్దరా 

. ఇమ్మహాధను న్మెష్టంబు నిట్టట్టు గదల్భుటకుం బు+రించుటకు నారోపణంబు సేయుటకు శరంబుం గూర్చుటకు నాకర్షి ంచుటకు ముళ్గోకంబులయందు చెవ్యీం డు సమస్గుండు లేం డట్టిదాని భవద్వచనప్ర కారంబున నతి స్రయత్నంబున నిచ్చ టికిం 'దెవ్పీంచికి దినిని రాజపుత్రులకుం జూపు మని పలికేన ధ ర్రాత్గుం డగు విశ్వామిత్రు,౦ కు జనకునివాక్యంబు విని రామునిం జూచి నత్వా ధనువు విలో కింపు మనిన నమ్మహర్షి వాక్య ప కారంబున నమ్మనువంశ తిలకుండు వముంజూపూ ముద్రానళనం బొనరించి తన్మధ్యనితీ పం బై ననిహోకార్రుకం బవలోకించి విశ్వామి త్రు,న కి టనియె. 
“ 199 మునికులో త్తమ యిీధనుర్షుఖ్య మేను 

గరముచే సంస్పృళించితిం గడంగ దీని 
న శ్రమంబున మో వీడి యనుపమగతి 
వెస సమౌాకర్ష ణంబు. గావించువాండ, 

19200. . అని పలికి విశ్వామి త్రజనకులయనుమత్రంబు వక్షసి సభాసదు లయినవువా రులు మహీపతు బందటుం జూచుచండ్ల రామురి డవలీల నమ్మహాకార్రు క్ంబు పయి కెత్తి గొనయం బెక్కించి యాకర్ణ పూర్జంబుగా. దిగిచి విడిచిన, 



శే. 

6 

వః 

బాలకాండము, కేరీర్ 

ఆరఘుస్వామి న త్త మే మనంగ వచ్చు. 

బగిలి వేడెత్తి జగములు పల్ల టిల్ల 

నంకరావాక్ స్ విటిగిన ఇజకపోల 

ఫఘనరనంబున 6 దచ్చరాసనము విటి ౫. 1262 

. విటతిగం గులాచలంబు లట వీ(టలు వాణె దిగంతకుడ్యుముల్ 

పజీయలు వాణె భూతల మపాన్నిధులుం గలలా౯ వెస౯ దిశా 

కరులు నకంశె భూతతతి గంచెం గుళాన్వయు. డావి బేహూచా 

శరథులుం దక్క సర్పజనసంఘము మూర్చ మునింగ న త్తటేన్. 12083 

. అంతం గొంతవడికి నమ్మ హోశబ్దంబు, శె ంతి నొంబెం బివప సభ్యు లెల్ల 

మూర్చ చేటే చాల మదం నొందిరి జనకవిభుండు సాధ్వుసంబు. ఏడి చెం 

. అ శ్రజీ జనకత్నీతినా, క్ త్రము డత్యంతసమ్మదోత్క_ర్ష మునం 

జి స్త మిగు రొత్త నమ్వుని స చృమునిం జూచి పలికె సవినయు డగుచున్.. 

జగతీసుర దశరథ సుతు, డగు రాముడు దృష్ట వీరు డయ్యె నితనిదో 

రుష్టగగత ఏర్య మచింత్యం, బగణ్యు ముమితం బమోాఘ మత్యద్భుతమున్ . 

జనవినుతు6 డై నఠరామునిం బెనిమిటింగాం ఖదసీ సీత పృశుగుణయు_క్ష క్రక్రా 

జనకకులంబున 'శెంతయు, ఘనతరయశ మాహారింపం గలదు మహాత్మా. 

సుగుణముంకన విను ఏీర్యుశుల్క యనుచు 

బట్టిన ప్ర లి సత్య మై పరంగా చేయు 

ప్రాణబ్టహుమెత యగుపీత ర
ాఘువునకు 

నిచ్చితి భ వాద్భశళులు సూచి మెచ్చి వొగడ, ] 1206 

యె చుడు జనకుండు దళరథునియొ ద్హకు దూతల6 బంపుట, రుం 

. అనఘళరి లై త్ర న్ు, గతు ౪ ఆ నయమాత్యల నయన యోధ్యకుం 

బనిచి కుమౌరభ ద్ర ౫ ప మును భర్షధనుర్షళ నంబు ఏర్యళు 

ల్క_ను ముద నూర నిచ్చుటయు. సంలికు రాకయు? "జెల్చ్పి పెండ్లికై 

యనుపనువై భవుక్ దశరథాధిపునిం బిలికింతు నీయెడన్ . 1209 

నా విని సంతోషము ముది, నావిర్భవ వుంవం గుశకులాధిపుం డను నో 

భూవల్లభ నీ వట్టుల, గావింపుము తడవు సేయంగా వల దింకన్, 1210 

అనిన నమ్మ సీం వల్ల భుండు ఏికసితముఖు౦ డై ను ఫ్రుంబుగ మంత్రుల రావించి 

యుక్క-కోంచనపట్టికయందు యథాక్ర కన పెంబున శుభవాచకామరంబుల 

లిఖంచి ' కుంకుముం బలంది మంత్రులవేత కాసంగి మి రతిత్వరతగమనంబున 

నయ్యయాధ్యకుం జని దశరథు నుచితభంగ సందర్శించి రామలక్ష్మణుల కుశ 

లంబు. చదెల్సి యిచ్చటిశుభ ప్ర ప్రసంగం బంతయు( ద్ర కటించి కుటురబపరివార 



156 గోవీనాథ రామాయణము 

సమేతంబుగా నమ్మహీసతిన సీతా రాముల పరిణయంబునకుం దోడ్కొ_ని రండు 
వాం డని పనిచిన. 

1211 
ఉ, వారు మరుజ్జవంబు 'లగువాహూన రాజము "లెక్క. వేడుకల్ 

మణి: బథంబునకా శుభనిమి త్తములం గనుంగొంచు. గాతుకం 
బార దినత్తయంబునకు నద్చుత వేగముతో న యోధ్యకుం 
చేరంగం బోయి రాజగ్భృహనీవు రయంబునః జొచ్చి యచ్చటన్. 1212 

తే, కనకనుండపమునం బెక గజ్లైయందు 
నలసుధ ర్లాననానీనుం జగుబలారి 
సగిదిం గొలు వుండి కొడుకుల పె నొకింత 

కూర్మం చలపోయి చున్నకాకుత్ స్థనరుని. [2 1 ల 

వ. సముచితంబుగా సందర్శించి బడాంజలిపుటు ఆ ముధురాతురవ్య కంబుగా యు Qa. వాలి ని ట్లనిరి, 
| 12 14 

చ, అలమిథి లేంద్రు, డై నజనకాధివుం డెంతయు సంతసంబునం 
బలుముటూ వుంజులో కుల భొవత్కు_శలంబు పురోహిత ప్రధా 
నులకుశలంబు బాంధననునోజ సకీకుశలంబు వహ్ని క 

అదు న శమ తె ల సంభ గారి + త చ్ ళ్ 
“శలమును సర్వ్వము౯ చెలియ సమ్మతితో” నడి ౧౯ నృపాగణ. 1215 

ఆ. మణీయు( గౌశికానువుతి చేత నమ్మ ఫీ,విభుండు సెప్పు మన్నవృ త్ర మెల్ల 
వేడ్మతోడ మోకు విన్నవించెద మిపు, డింపు మీటు జ త్తగంపు మధిప. 

. పృథ్వేశ మతు త్రి విర్యళుల్క్యయటం చుం జెలంగి యేను బ్రలెజ్ఞ సేయుటయును 
జనపతు బరుడెంచి శంభునిచాపంబు మో విశ లేక వెముఖ్య మంది 
తెరలి నిర్వీర్యు లై యరుగుటయును మోకు విదిత మై యున్నదిగద మహాత్య 
మానుగ నక్క న్య మద్భాస్యవశమునం బరగం గాశికువెంట వచ్చినట్లి 

- తాపీ 

లు 
జ 1 సాం కే తే, భూరివిక్రముం డగుభవత్పుత్రు, మతం 

జాల నిర్ణిత యయ నాచం ద్ర మాళి 

కార్కుకంబు సభాసదుల్ గనుంగొనంగం 

eu 

గడిమి మెజనసీ రాముండు భగ్నంబుం జేసె. 1217 'తే, అనఘచరిత మహోత్ముం డై నట్టిరాను, భద్రు, నకు వీర్యళుల్క_మై పరంగా వీత నిచ్చెదనటంచు. బల్మితి నింపుతోడ, సమ్మతించి యనుజ్ఞ యొసంగవలయు. 
వ. మహోశ్తా నీవు ఫురొ హిత షాధ్యాయబంధుమిశ్రామాత్యనహితుండ వై కుమా రులపరిణయంబునకు లీన్తుంబునం జనుదెంచి మదీయేసమ్మదంబునకు సొర కష్టింబు సంపాదించి కుమారకల్యాణోత్సన సమాలోకనసంజాతీపరమానందం బనుభవింప నర్గుండ వని యిట్లు జనకుండు విశ్వామి త్రశతానందానునుతి స్టితుండై వలికె నని విన్నవించిన నజ్జన కామాత్యులవచనంబు విని యద్దశరథుండు 
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పరనువార సహీతుం డై వసిషనామచవేవుంను దక్కి_ననుంతు,ల నవలోకించి 
యె ర 0 కో 

యి ట్లన్ యె, 1219 

ధర దశర గుండు కుమారకల్యాణంబు నుగార్చి ప్ర శంసీంచుట. చ్రుర్దుం- 

॥ మన రామలక్ష్మణులు నెమ్మనమున సంతోవ మొదవ మానిసహితు లే 

జనకమహీపల్నీ వనం, బున శోభిలుచున్న వారు పాలుపుగ వింటే. 1220 

. ఆనరనాథునింటం జెలువారుచు వేల్పు శె న దుస్పహం 
బె నపురారివాపము రయం౦బున రాముడు ద్రుంప మెచ్చి సు 

శ్రీనిధి నాత తృ్శప్పుత్రికను వీతను రామున కీ దలంచి య 

మ్లానవభ ర్త 'పెండ్రి కటు మమ్మును రమ్మని పంచె వాంత్ర్రు లన్. i221 

. అనఘవారిత్రులార మహాత్తు డై నేవి చేహునిసంబంధ మరయ మీకు 

నభిమతంబయ్యె నేని రయమున నచటి, కరుగు వము కాలయాపన మనుచితంబు. 

అన విని మంత్రులు మునీవరు, లనుపమహార్ష మున బోద మని పల్కినన. 

జ్ఞనపతి నుక్రీతుం డై, యనువుగ రేపకడం 'పియన మని పల్కి తగన్. 12౪8 

జనకునినుంత్రుల నందటు, ననుపమగతి సత్కరించె నప్పుడు వార 

భ్పైనసర్వగుణాన్వితు ల్రైయనువుగ నారాత్రి యుండి రచ్చటం వై, వీతిన్. 1224 
రుడు దశరథుండు బుతిషగుసాధ్యా యస సవాతు6డై మిథిల కెరుగుటు. శిరా 

అంతం ట్ర భాతీకాలం బగుటయు నద్షశరథుండు వార్ష వికసితాననుం చై యు 

పాధ్యాయ బొంధవః పరివృతుం డ్ సుమం త్రునిం జూచి యిప్పుడ ధనాఫ్యతు 

లందజు( బుష్క్లలంబుంగా భనంబు గొని నానారత షసమన్వితు లై సుసమాహీ 

తు లై యగ భాగంబునం జనునారుగా నియోగింపుము చతురంగబలంబును 

నను "త్తమంబు అ నయానంబులును యుగస్టంబును సత్వరంబునం జనునట్లు 
గావింపుము వసిష్టవామ దేనజా జా బాలీకళ్యప కాత్యాయనమార్క_ండేయప్రభృతీ 

మవార్షు లందణు ముంగలం జనువారుగా విజాషనంబు సేయుము జన 

కామొత్యులు -వేగిరపడీ పలుకుచున్నవారు గావున నింకం దడవ్స సేయుట 

యు క్తంబు గాదు మదీయరథం బొయితంబు సేయు నుని పలికిన నతం డట్ల 

గావింప రథారూభథుం డె బుత్విగు పాథార్టయ సహీ హితంబుగాం జనియె నమ్మహీ 

పతి వెనుకొని చతురంగబలంబును దక్కినవారును బరమానందంబున నరీగిరి 

యి త్తెజంగునం గదలి దశరథుండు న"లుగుదినంబులకు మిథిలాన గరంబుం జేరం 

జో నంత, 1225 

ముదమున నవ్వి చేవాపతి పుణ్యచర్నిత్ర తృకుం డై నయాజి క 
బ్రైదురుగ వచ్చి ప వేమయు నహీనకుతాహల మాత భోభల 

న్షదుర హితోపచారము లొనర్చి బహుకృతు లాచరేంచుచు౯ 
సదమలచిత్తుం డై కుసుమసన్నిభ ముంజులసూ క్రి ని ట్లనున్., 1226 
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. నురపరివృతు( డగుశ కుని కరణి సమంచితమవార్షి 

జనవర మాభాగ్యంబునల జనుబెంచితి వీవు వీర్య సముపాక్టిశనం 
దనసం ప్రీ తిని బొందిత్సి వనుపమపుణ్యమున "నేం గృ తొర్పుండ నె తిన, 122? 

గ్గు cn 

రి కలితుం డై మ 
ద్గురుతరపుణ్యవశంబున, నరుడారంగ నీవసిష్టుం డరుదెంచెం గృపన్. 1228 
ఈమునీంద్రులం గూడి మహీళవర్య, నీవు విచ్చేయుకతమున నెగడె శుభము 
విఘ్నము లడంగెం గోయ్మ_లు విస్టరిళ్ల, ననీయం బది పొననంబయ్యె నే(డు, 
తొయజమి త్రవంశజులతోం దగ వియ్యము ౫ఛై సంతితం 
చాయతకీ ర్తి నై తి మనుజాధిప యెల్లి ముహూర్త మింక మో 
“చేయడ నెల్ల కార్యముల కెంతయు. జాలి ప సన్నచిత్తు ఆ య. లీ జి ది 
పాయక యుండు. డంచు నిటు పల్కిన నయ్యజసూనుం డి ట్రనున్ = 1280 

. అనమఘచరిత్ర ప్రత్మిృవా, మనిశము దాత్ళవశ మనిరి యటు గాన్సన నీ 
వొనరింపు నునినకార్యం, బొనరించెద నింక స్వతం త, మున్నదె మాకున్, 
wan జ్ అధ = ॥ నిర్మలకీ గ్రికరంబును, ధరిష్థం దై_నయట్టి దశరథువాక్యం 

రొ మ రచ సో డా జమ ఎ వంటా బర్షిలి విని జనకుండు నృప్కధిర్య్మవిమండు మిగుల నద్భుతము నొప్పు రహీన్, 
* అచట నున్నమానులంద అన్యోోన్యస, మాగమంబునందు హార్షయు కు 
లగుచు నతిసుఖముగ నొరాత్రీ వసియించి,రుచితపదములందు నొప్పు మిజు, 

+ మనుకులు. డగుదశరథ నృపుం, డనషఖఘుల నందనుల. జూచి హర్షం బలరకా 
జనకునివేం బూజితుం డై, ఘనమతి సుఖలీల నుండె గాతూహూలి య. 1284 యా 

లా 

. అంత మహో తేజుం డగుజనకుం డవశిష్టయాగకరంబు నిర్వ రించి యారాతి లు పాలీ వి | వివాహాంగభూతం బైనయంకురార్పణాదికంబుం గావించి యథాసుఖంబుగా 
అద ద ఇళ జల ow చై 3 వసియించి ప్ర ఫొతికాలంబున సమౌా_ప్పయజ్ఞ క్రియుం డై పురోహితుం జైన 

శతానందు నవలోకించి యి ట్లనియె. 1285 
ంయుయూ జనకుండు దనతమ్ముం చగుకుళధ్వజుని రావించుట. శురుం- 

. అనఘాత్మ్మ నాతమ్ము డలకుశధజుం డలిధార్శికుండు జగన్నుతేప్ర భుండు 
గరిమ వార్యాపలకప్రాంత మై యొప్పు నియమువముతీజల మింపుతోడ 
గోలుచు స్వరక్షంబులీల ఏమానంబుశె వడి నలరుసాంకాళ్యయందు ౧ యా 

నలరారు చున్న వాం డతండు నాచందానం జెలంగి యోా ప్రీ తి.భుజంప' నగు 
. డతీడు యజ గోప్ప యతని విలోకింపల గాతుకంబు బాల గలదు నాకు 
గానం దగినవారిం గడువడిం బు తెంచి, విలువ నంపు మతని బెండి జూడ, 
అనుచు బలికి ప్రీతి నప్పుడే చారుల, నతనిపాలి కనుప హయము "అక్కి 
సత్వరమున నేగి సముచితేగతిం గుశ, ధ్వజునిం గాంచి కుశలవా ర్ర "జెలిపి, - 
ఇంద్రునాజ్ఞ"ే నువేం ద్రునిం దోడొని, వచ్చిన ట్లనంతవై భనమున 
జనకునాజ్ఞ చే గుళధ్వజుం. దోడ్కొని, వచ్చి రపుడు వేగవంతు లగుచు. 
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శూల కారడము. [50 

“ ఘనుడు గుశధ్యుజుం డీగతిం దనయాదయయు కుం డగుచు. దడయక వేగం 

బున వచ్చి గాతమజునకు, జనకునకును | మొ క్కి. వారిసమ్మతి నొాకచోన్, 

, నిరిరకరకాంతవీశి నావీవుం డయ్యు 

నట సుదామనుం డనుమం ప్రి కనియె జనకు6 

డాజిని సుతా ప్ప గుకుచాంధవాన్విశముగం 

దోడుకొని రమ్ము పొమ్ము సంతోవ మెసలా. 1940 

అని పలికిన నతండు రయంబున. . 1211 

. చని దశరభథునకు నతు డై,జనవర మిము బిల్వ నంపె జనకుడు నన్నుం 
డనయగురుమం తి త్రి యుతముగం, జను బేరంగ వలయు మారు సమ్మద మలగన్, 

అన నౌ౭ గా కన దశరథుం డనుపమసంతోవ. మలర నందజితోడం 
జని భర్హాసనగతుః డగు,చును నిట్టనె జనకుతోడ సాం పలశారన్. 1248 

. నరనర యీోానసిష్థముని నాఖుండు మత్కులై నతంబుంగా 
"నెటు 6(గుము సర్వకృత్యముల కీయన నక్త క గుకుండు దేవతా 

నని హోం జై నకొళికునిం గూడి నువాష్టులసమ్మతంబునకా 

కసత మతు. ల స్రావ సము సర్వము మో శెజింగించు నింపుగన్. 1244 

-ండ్హుల్దు ననీ ఫ్టైయు జనకుని దశరగాన్వయి క్ర మం బెటింగించుట. చురుం- 

. నా విని యన్వనిష్టమునినాయకుం డాజనకతీ తీశుతొ 
నాననజూ స్పవంశవిధ మంతయు. జెప్పంగం బూని యి ట్లను 

న్ఫూవర సత్య వాక్యగుణభూావణ వేడుక సర్వలోకసం 

భావిత మైనసూర్యకులపద్ద తిం జె చె ప్పెన నాలకింపుమోా, 1245 

. అవ్య _క్షసంభవుం డన్భయు డజు(డు తాళ్వతుండు చతుర్ముఖ బహ దనరు 
నతనిమానసపుత్రుం చై మరీచి జనించె నతనికిం గశ్య పాహ్టయాండు పుశ్లై 
నతండునూక్యుని గాంచె నతీండువె వస్వతుండను మనువునుగాంచెనమితయ శు ని 
నాతం డిత్వ్వాకునుహారాజుం గాంచె నాతండు కుషీం గనియె నాతండు వికుతీ, 

. నతండు బాణుని గనియె నయ్య్టధిపతి యన 

రణ్యు6 డనువానిం గనియె నారాజు పృథునిం 

గాంచె నతండు త్రీశేంకునిం గనియె మణి యు 
నాతనికి దుందుమారాఖ్యుం డవశరించె. 1246 

. అతడు యువనాళ్వుం బడసెను, నతనికి మాంధాత వుత్తై నన్నరపతికి౯ా 
సుతు జై సుసంధి వొడమెను, నతనికి (ధు వసంధి వొడమె నననీనాథా, 

. అతేనితమ్ముండు ప్ర 'సేనజిత్తుం డనంబడు, 1249 
. చతురత నొప్పునట్టి ధు వసంధి కీల న నృరతు౦డు వుప్పె నా 
స్తుతీచరితుండు గాంచె ననితుం డనువాని నతండు ధాత్రి న 
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వ, 

చ, 

కో 

తే, 

Ea 

త్యతులవిభాలి చేల గని యాతని శత్రులు పాహయు ల్యహో 
గత శశిబిందు లాజకి నఖర్వుగతిం జనుబెంచి యుద్ధతిన్ . 1249 

అయ్యనితుని రణంబునకుం జీరిన నతండు వారలతోడ నోవీనఫొలంది సంగ్రా, 
'ముంబుం గావించి యల్పబలుం డగుట వారల నోర్వం జాలక పలాయితుం డై 

| రి న్ క్రి ల అం సె | అది లై మం త్రిసహాతంబుగా హీనువంతంబు జేరి యందు భృగు ప్రసవణంబున నివ 
సించి కొంతకాలంబునకు మృతుండయ్యె నతనిపత్ను లిరువురు భ _రృ్యమరణ 
కాలంబునకు గర్భిణు లై యుండి యం దొక్క తె యొక్కదాని చూలు. 
జెజుప గరంబుం బెట్టిన నక్కా_ళింది వివవేదన సహింపం జాలక యమ్మహాపర్వ 
తంబుమిందం దపంబుం గావించు చున్నవాని భ్భృాగువంశ కెష్టుండై నచ్యువనుం 
జేరి పుత్రార్థిని మై యమ్మహోాత్తునకు నమస్కరించి శరణంబు వేండిన. 1250 
కరుణ దలిర్చ నమ్మునిశిఖామణి య త్తరలావీ(. జూచి యో 
తరుణి విపకుశికుకు(డు ధారి కుం డు త్రము డర్క_ లేజుం డ్ 

త్యురుతరపుణ్యుం డాక్క_నుతుం డొయ్యన నీ కుదయించు నంచు. జె 
చ్చెరం గరుణింప న త్తరుణిశీతకరాలళిక సంతసంబునన్. 1251 
మునినా ధునిపాదంబులు దనఫాలము సోయ (యొక్క తప్పుక పురికిం 
జని యొకళుభలగ్నంబునం గనియె న్నందనుని నమృతకరసమమూ ర్రిన్, 
గరముతోడనె జన్మించెం గాన' నతండు 
సగరుం డన నొప్పె సంత తె శ్వర్యుం డగుచు 
నతని కసమంజుం డనం బుక్తై నతని కంళు 

మంతుండు జనించె భుజవీర్యవంతుం డగుచు. 1258 

. ఆవసుభేశునకు దిలీ, పావనినాథుండు వుక్కై నాన్ఫపతికి గం 
గావతరణకారణ మగు, జ్యూవిభుండు భగీరథుండు జనియించె నృపా. 1254 

. అత్షానాథునకుం గకుత్ , స్థత్లానాథుండు వుక్పై సతతస్రా లే 
యత్మాధరథై ర్యుండై, యామ్మపకి కదయ మయ్యె నట రఘువు నృపా. 1255 
అతనిసుతుండు పురుషా దకుం డతండే కల్యాషపాదుం డనం దగె నిలలో 
నతం డమరశళంఖణునిం చె, నతనికిం బుక న్చుదర్శనాధిపతి నృపా, 1256 

. అతనికి నగ్నివర్ణాభిధు€ డుదయించె నతనికి శ్లీభ్రుకుం డవతరించె 
నతనికి మరువు మహోత్తుండు జనియించె నతండు వశుశ్రుకు నర్ధిం గనియె 
నంబరీముని నాకం డమితసమాఖ్యుని. గడు వేడ్క నహుమనింగాంచె నతండు 
ధన్యు యయాతి నాతండు నాభాగుని నాతీండు నజుని నయ్యమల చరితుం 

తే, డీదశరభునిం దగ గాంచె నితనివంక 

జలధి హరిణాంకుం డై యల శంభో చాప 
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విదళనో చితభుజబలావిష్షుం డైన 
రాము డుదయించె లోకాభిరాము డగుచు, 1257 

ఎరిరు జనకుడు నసిస్టునితో దననంశక్కమంబు (6 జెచ్వుట. వధం 

వ. ఈరాముండు త్రీలోకవిఖ్యాతపారషుండును నన న్యసామాన్య పతా పదీ పితుం 
డును సురాసురుల కభేద్యం బె నచంద్రమాళిశరాసనభం గం బె సాజ్ని గా నితని 
మసాత్త్వంబు జెలియు నిట్టిమహోపురుప.గిభామణికి నీకువూరి నీగంటివి 
కృ తార్థుండ వై తివి భవదన్వయంబు శుభింకితం బయ నీద్వతీ యపు క్రికను 
లక్షుణున కొసంగు మోరామలక్ష్మణుల కిరువురకు నయోరూపలావణ్యగుణం 
బులచేత సమాను లై ననీకూంతుల నిరువుర నొసంగు టది యతియు కంబె 
యుండు నని పలికిన విని జనకుండు వ్రీతుం జై కృ తాంజలి మై యిట్లనియె 
గనాష్ట పృదానంబున్లందుం గులజుండు స్యకులంబు నిరవశేషంబుగా వక్కా 
శింపవలయు నస్మత్కు_ల కృమంబుం జెప్పెద వినుము సరవాధార్షికుంతై. స త్ల 
వంతులలో ను_త్రముండై నీమి యను మహారాజశిఖాఃనుణి వయొప్పుం దత్చ?భా 
వంబు మారెజింగినదియు కదా యాభూపతికి వీర్పివంతుం డై నమిథి పుస్తె 
నయనిచలాధీశునకు సత్య సంధుం డైన పథమజనకుండు పుళకై నయ్యనంతా 
వల్ల భునకు( తేజోవంతుండై నయుదావసుండు పుక్డె నారసాధథినాధునకు ధర్మ 
జ్ఞుం డై ననందివర్ణనుండు న్రక్టై నావిశ్వంభరాభరునకు ఈూరుం డగుసుశే 
తుండు న్రక్లై నాధరారముణునకు రాజర్షి యెొన బేవరాతుండు నుక నాధరి త్రీ 
విభునకు ధర్తాత్తుం డగుబ్బవా ద్రభుండు పుక్సై నాధరణీపురందరు నకు 
బ్రైకాపవంతుం డగుమహోావీనుండు పుశ్చైనామాణీంద్రు,నకు సత్యవి కృముండగు 
సుధృతిపుక్షై నాసరంనహావరమిహీ కాంశునకు ధృతిమంతుం జై నధృష్ట కేతుం 
డుపుక్సై నావసుమతీనాథునకు రాజో త్తముం డై నవార్వళ్వుండు పుక్టై నావసు 
ఛాధీశ్వోరునకు యశోధనుం జై నమరువుపుక్షై నావసుంధరాజంభారికి గుణవం 
తుం డై న పృతీంధకుండు పుక్టై నాపృధథివీధవ్రునకు దీ ప్రిమంతుం డగుక్తీ' రి 
రథుండు పుళ్లు నామేదినీకాంతునకు జతారి మొన బేవమీోాశుండు పుళ్షై 
నానముహీవరో_త్తమునకుం _ బేజోజితోపన్చుధుం డగువిబుధుండు పుక్చై నా 
గహ్వారీభ ర్తకు వంశకర్త మైనమహే ధ్రకుండు పుశై నాధా తీశునకు జన్యదుర్ల 
రుం డ్రైనకీ ర్రిరాతుండు నుళ్ట్రే నయ్యిలాబలారిక్ బలనంతుం డై నమహాోరో 
ముండు ఫు నక్కుంభినీభృన్యణికి నీతిముంతుం డైనస్వర్హ రోముండు వుశ్లై 
నాజగతీపతికి సాధుపోవకుం డై నహ్రస్వరోముండు వ్రశ్లై. [సత 

క. ఆరాజనుణికి ముక్తా, హీరామలకీ ర్తిఘృణికి నేనును సుగుణో 
దారుడు కుశధ్వజుండు నిం, పారంగ నిరువురము సుతు మెతి వుజసుతో, 

క. అం దగ్గసుతుఃడ నగుననుం బొందుగ భూవిభునింజేని ఫొలుపుగ జనకం 
21 



162 గోవీనాథ రామాయణము 

డందమున భరాోరఠవనమున, కుం దప మొనరింపం జనియె గుణరత్ననిధీ, 1260 ఆ. తండ్రి చనిన వెనుక! దమ్మునితోంగాడి, ప్రజలు సంతతంబుం బ్ర స్తుతింపం దాపనేంద్ర రాజధర్యంబు దప్పక్క యేను బూజ్యరాజ్యు మేలుచుండ, 11 ఆ. సె న్యయు కుం డగుచు సాంకాశ్య పురమున, నుండి వీర వంతు. డ్యుగ తేజు డగుసుధన్వు. జాజి కఠరుచెంచి సంరంభో, మడర వేగ మిథిల నడ్డగించి, 1222 క, వచ్చినవాండు నుధన్వు(డు, చెచ్చెర శివకాక్షు కమును సీతను వెస నా కిచ్చిన నిమ్మను లేదని, వచ్చి రణ మొనర్చు మనుము నడలక నాతోన్, 1 
క, అని చెప్పి యొ క్కో_దూతను, ఘనముగ నాకడకుం బంవ గ్రక్కున నేను న్వెనుం బడక ఇూనితో వెస్క ననిం జేసి వధించితి న్మహోశరనివాతిన్ 126 
వ. ఏట్లు సుధన్వుని వధించి సాంకౌశ్యంబునందుం గుశధజు నభిషి క్రోం జేసితి నిడి మద్వంశ కృమంబు సర్వంబు చెటీంగించితి నింక మునీంద్రా సత్యంబు చప్పక యేను వీర్యశు ల్క యగునీతేను రామునకును రెండవకూంకు నూర్తిళను లక్ష్మ ణునకును ద్రి కొద్దిగా నిచ్చై.న నిప్పుడు రామలక్ర్రణుల కభ్యు దయంబు గలుగు టకు గోదానపూర్వుకంబుగా నాందీముఖంబును సమావ_్రనంబును చేయిం పుం జెలుండి యము_త్తేరఫల్లునీనత త్రంబు ళుభ్ళా్యవహాయుతం బై యున్నది వై హా హీకింబు సేయుం డనిన నప్పుడు విశ్వామిత్రుండు వనిస్టసహితుం జై వైచే హాని కి ట్లనరము. 

1265 
-ంర్టుర్దూ నసీస్థ విశ్వా మిత్రులు భకతళ, తు,ఘ్బు లకు గుళథ్వ జుకూ6తుల నడుగుట, శరుం- 

కొ, వ్రు నితోకువిజేవహాల, కులము లఅచింత్యములు ధర్హ్మగుణనిష్టము ల 
త్యలఘుయకొని లయంబులు, తలపోయల చెందు చేదు తేత్సను మనఘా. 

' నీరియును వీరము కౌర్యము,గురు కేజము యశము బలముగుణముధనముమి 
యికువురకు సది'యే కావున, నరవర సంబంధ మది ఘునంబై చెల్లున్. 1201 

తే, రామునకు సీతం దగ సుమిత్రాసుతునకు 
నూర్తిళ నొసంశిప టది చాలయు నో మింగ్ 
నీకుశధ్వుజుకూ6 కుల నికువురను ను 
హీశభారతళత్రు, ్నుల కీయవలయు. 1268 

ఉ, ఆతతరూ వయా ననవిపోరవవోర చనాదిసద్దుణ 
వ్రాతగతి ప్రమా కొవిభవంబుల నలరు నొక్కభంగి వి 
బ్యాతి వహింతం రీడశరథాత్రజులం గడు వేడ్క మరు జూ మాతీల(గా వరించుట సమంచితకీ క్రియ గాదె చూడలాన్, 1269 

వ అని పలికిన నమై_ ప్రబేవుండు కృ తాంజలిమొ యమ్మునిపుంగవుల కి ట్లనియె. 
సీ, మౌనిపుంగవ్రులా ర ముదా్భగ్యమున రాఘవులతోడ వియ్యంబు గలిగె నాకు 

జాల ధన్యుండనై_తి సత్కీ ర వర్ధిల్లి నన్వయంబు పవిత్ర మయ్యె 'నేండు 

UK 



బాల శోండ ము, 168 

గో ప్తలు శౌ స్పలు గురువులు గతులును సారభూతులు మాకు మారె కారె 
వ్రీయముతో మీకు చెప్పినయట్ల మా కుళధ్వజునిపు త్రికల నిద్దజును వేడ్క_ 

. భరతశత్రు స్నులకు నిత్తుం ్రాభనమున, రాఘవులు నల్వురొకశు భరమ్యులగ్న 
ముందె నల్వురపాణిగవాణములు దగంజలుపునట్లు ఘటింపుండుశాస్త్రప ణితి, 
అని పలికి వెండియు ని ట్రనియె, 1272 

'తాపసులార యోదశరభథశ్నీ తిభ రకు మత్సురం "బయో 
ధ్యాపురవుట్ల యె నజిలు నాయనవై6 దగ చేర్చు సత్కృపళొ 
నాపయి¢ జేర్చి మరలు ఘనంబుగ సర్వము నిర్వహి*ంపుం డే 
యేపను లెట్లు సేయ నగు నింతయు భారము మోచె సుం డింకన్. 1278 

. అని పలికిన నతనిపలుకుల కలరి డశరభుండు జనకున కి ట్రని యె, 1274 

మోారన్నదమ్ము లిగువురు, వీరు లసంఖ్యేయగుణులు విడువక మీాచే 
నీరాజసంఘ మంతయ్యు వారక నీబుషులు పూజ వడనీరి మిగులన్. 1975 

| పట కుమారాభ్యుద యంబు కొ కో గోదానంబు; గావించుట | శశ 

భంతునిమాతులు వగుయుధాజిక్తు దశరగునికడకు నచ్చుట. 

వనింక విడిదలకుం బోయెన మోకు శుభంబు గలుగు గాక యని .పల్కి_ జన 
కునిదేత నానుంశ్రణంబు వడనీ వసీష్టవిశ్వామి శ్ర సహితంబుగా నిజనివాసంబు 
నకుం జని మజునాండు ప్ర భాతకాలంబున వీధ్యు కస కారంబునం బెతృ చేవ 
తల నర్చించి గోదా నాఖ్యకర్థ్యంబుం గావించి కుమారుల యభ్యుదయంబు 
కొోజుకుం గలధాతాంచితఖురవిపూణంబులును దామ్రపుచ్చంబులును గాంస్య 
దోహానంబులునై సనత్సలై న పాండిమొదవుల నొక్కొ..క్క_ని కొకూక లకు 
మహీసురుల కొనంగి దనీ.ణార్థం బనంతధనం బొసంగి తక్కినశ్రాహణులకు 

రత్నసువర్ష వస్తాదు లౌసంగి కృతనోడాను లైననందనులచేతం బరివృతుండై. 
సుపసన్నచిత్తుం డై నయద్దశరథుండు లోక పాలపరినృతుం జైన ప్రజాపకియుం 
బోలె. బ్రకాశించుచుండె నట్టియెడ యుధాజ త్తనుభరతునిమూతులుండు 
తనతండ్రి యగు శేకయాధీశుండు దాహిత్రుం డగుభరతునిం జూచు వేడ్మ( 
దన్ను. బు త్తెంచిన నయోధ్యకుం జనుదెంచి యచ్చట బుత్రసహితుండై 
దశరధుండు వివాహార్ధంబు మిథిలకుం బోవుట యెణింగి యతిత్వరితగమునం 
బున మిథిలకుం జను'దెంచి దశరసుని సందన్శించి కుశలం బరసి యాగమన 
ప్రయోజనం బెజీింగించిన నద్గశేరభుండు పూజాం డగునతినిం బరవున తా. 
రంబుల. చ్రీతునిం జేసి యథోచిత వారి పారంబుల బ్రవర్తించుచుండె ' నంత 
నారాత్రి చనిన ముజు నాం డరుణోదయంబున దశరథుండు పుత్రసహితంబుగా 
యథో చితకర్యంబు లాచరించి నసిష్టాదిమునులం బురస్కరించుకొని యుత్ఫవ 
శాలకుం జనియె నంత రాముండు ్రాతృసహీతంబుగా నానావిధమణిభూషణ 
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వస్తుమాల్యాను లేపనంబుల వేత నలంకృతుం డై వసిష్ట. విశ్వామిత్రాది మహా 

రుల చేతం గృతవివహావాసూ శ బంధన చుంగళాచారండై. విజయావవాం బైన 

వీవాహానుమాపశుభ ముహూ ర్తంబునందు మహార్షిస మేతుండై డై యుక్సవశాలకుం 

జనుచెంచె నంత నగ్గశ రథ మహీ నాథుండు కృతకౌతుకమంగళు లె నకుమా 

_మరులం గూడి నసిస్థపీశ్వామి త్రాది రువార్టులం బురస్క_రించుకొొని నానానిధమం 

OX 

er 

aX 

గళ వాద్యఘోవషపురస్పరంబుగా జనకనుహీనాథునిన గరచార్టరంబు సేరంజని 

యె నప్పుడు వసీష్టుండు జనకునికడకుం జని యి ట్లనియె. 1276 

ఎంర్టుర్లూ ఐసిస్టుండు జనకునికి దళరథు;డు నగరద్వారంబున నున్ఫవాం డనీ తెల్బుట. శరం 

చలున్రగం' గృతకాతుకమం, గళు లగుతనయులను గూడి కారుత్ స్థవరుం 
డెలమిం జనుదెంచి వేశ్క_ం, దలవాకిట నున్న వాడు దాతను జూడన్. 1277 

. చాతచేం బ్రత్మిగహీతవే దాన య లగ హోదికములు దీర్పవలయు. 

గాన నీవ్ర "పండ్ల కార్యంబు? గాపంచి , నేర్పుతో c బ్రలిజ్ఞై నజిపు మధిప. 

అని యిటు వసిష్టముని షా ;వనచారి త్రకుండు వక్క (6 బరమోచారుం 

డనుపనుధర్య విదుం దగు, జనకుం డిట్లనియె మరల సంయమితోడన్. 1279 

| ఎలమితో, + దనకడ్డ మెవ్య్వూండు వాకీట( దన కాజ్ఞ యొసంగ స్వతంత్రు తుం జెన్వం 

డనఘాత్ష్మ తనయింటం దనకుసందియ మేమి యూహిలపవ నిది గనయౌామగాదె 
మానుగరగృతసక్వమంగ శాబారులై మత్పుత్రికలు వేదిమధ్యానుందుం 
జెలువొప్ప దీప్పాగ్నిశిఖలకై వడిం బ్ర కాశించుచు నున్నవా రంచిత ముగ 

=. ననఘ విను మేను నీవేదియంచె యుండి 
కుతుక మలరార మారాక గోరు చున్న 

వాడ నందుకు. గాలయాపన మవిఖఘ్న 
ముగ వివాహంబు సేయుండు ముదముతోడ. 1280 
అని పలుక నపుకు మునిఫతి యనుముతమున దళరేంద్రు  డఖలమునులతోం 
దనయుల. దోడ్కొని గృక్కున, మునుకులుండు వివావా వేదినుధ్యము. జే రెన్, 

_ంర్భుడ్టు సీతారామవి వాహ ఘట్టము, ర్చుర్టుం- 

. జనకుడు వసిష్టుం గనుంగోని, మునిపుంగవ మిరు సర్వమునియుతముగ రా 
మునకు వివాహా క్రియ గృ,క్కు_నం గావింపుం డ్లికం దడవుగూడ దనవ్రుడున్- 
భగవంతుం డైన నపసిష ష్టుంమవిశ్వామి శ తశతానందులం బురస్క_రించ చుకొని ప్ర, 
మధ్యంబున శా శాస్తోక్షోప్ర ప కారంబున చేసక నిర్మించి గంభేపు్పంబుల బంక 
రించి సువర ర్రపాలిక లను సాంకురంబు లగుకరకరి కే ౦బులును సంకుగాథ్యంబుల గుశరా 
వంబులును నధూపకంబు లగుధూపపొత్ర, ౦బులును శంఖరూపపా శ్రంబులును 
స్రుక్సు) నంబులును నర ర్ట పాత్ర, త ంబులున్లు లాజపా శ్ ౦బులును నవషేతపాత్ర తం 



చాల కాండ ము, 165 

బులును సముంబు లగు దర్భలును సంఘటించివిధిమం త్రపూ ర్వక ంబుగావివాహ 

వేదికయందు వహ్నీప్ర, తీస్థాపనంబు( చేసి నుంగళ కహలోనుంబు లాచరించె 

నంత జనకుండు సరాగధరణభూషీత రై యెనకీతేను రావించి వహ్ని సమతీంబున 

రామున కభిముఖంబుగా. గూర్పండ నియోగించి కాసలాష్టనందవర్ష నుం డగు 

రామున కీ ట్లనియె, 12864 

"కే, నాతనూజాత సాధ్వి యీనసీత నీకు 

ధర్శసహాచరియె సంతతంబు ఛాయ 

గతి ననుగతయె యుండు నీకన్యికరము 

గరమున: బ్రతి గ్ హీంంపుము గలుగు శుభము, 1285 

క అని పలికి సమ్మదంబున, జనకుండు శుభనుం త్ర పూతజలమును వెస రా 

మునికరపంకజేమున విడి, చెను సర్వజనములు స సంతసించి నుతింపన్. 1286 

క అప్పుడు సురవాద్యధ్వును, లుప్పరముక మొనసె వేల్పు లొగి విరివానల్ 

కుప్పలుగా. గురిసిరి ముద, మొప్పంగ నాడిరి సుపర్వ యావి.జ్ఞ నముల్ . 1287 

రుడు జనకుండు లక్ష్మణ్ రతీళత్రు తు ఘు లకు నూరి 5 ఛామాంనవీ శ్రుతక్ రుల నిచ్చుట. శుథుం 

వ. ఇట్లు మం త్ర్రాదకపురస్స్పరంబుగా దనపుత్రి సీతను రామున కొసంగి హర్ష పరి 

స్థకుండై. జనకుండు వెండియు. 1285 

న్స్, లవ్షణ గ. కొమ్ము లమేణవల రానదాని నూర్త్మి భను మ తనయ జలమిః 

బరమవార్ష ంబున భరత చేకొ నవ్యఘన ఆళి మాండబీకన్య నిపుడు 

శత్రుఘ్న "మె మోదం బెసంగ గ ర్రికరము గు హింవుము కరముచేత 

నలువురు నయధథర్శ మలర బక్నీవంతు ఆ అ సుఖంతురుగాక యనుచు. బలుక 

కే, జనకువచనంబు విని రాజతేనయు లపుడు, నెమ్మితో రాజసుతలపాణి గ్రహణము 

లర్థి. గావించిరి నసిహ్టుననుమతేమున(, దల్లి దండ్రులకోర్కులు పల్లవింప. 

కే, అంత సుముహూర్త నుని సమ్మదాత్ము లగుచు 

నడిమి తెర దీయ రఘుకుల నాయకుందు 

నీత నెమ్మాము( గాంచి హార్షించె రాము 

మాము గనుంగొని యలరె నామోహనాంగి. t290 

చ, రమణుని ముద్దు మోము! నని రాకసుధాంళుని నిండువెన్నెలం 

గొనుకు వహించు కల్వబనం గోమలి వాలికచూపు లారఘూ 

త్రమురమణేయదివిపడ తా మరసం బులమిోాండ నెంతయుం 

బ్రమద మెంర్చ న్రాలెం బతిపావములం౦ బ్రణమిల్ల్లుకె క వడిన్. 291 

చ, దనకజమోామనుం జాడ మటు చన్షవం జూప లగా నోరు6 డస్మన 

న్లనుంగన నవ్వుల న్నడుముః గాంచలం నోరు సువుధ్భముం గనుం 

న మజీ యూరువుల్ గన గోవ న శేంద్రుమునంబు భూవరుల్ 
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దనియక యు త్లరో త్తరపదస్పృవా లే కద యొన్నిదూడంగన్. 1292 wr! 

జే. సరసిజానన లావణ్య నరసి లోన, నలరువికనితాబ్లంబులో యనంగ రాజ 
వరుని చూపులు సతిమేన న్రాలె శళిక,రములు కుముదినివై (6 జాల వ్రాలినట్లు, 

తే, దశరథకుమారనకరుని సౌందర్య వారి 
డా కడరి యదు రెక్క మోనులొ యనంగ వీత 

వాలుచమూాపులు పతిమిోంచద వ్రాలె నపుడు 

రాజుపె నాలు ఘన చకోరములకరణి. 1294 a లో 

వ. అంత, 1295 

మంగళ వాద్యరవంబులు, సంగతిగా మెండుకొనయంగ జనవరసుతుల 
య్యంగనల యజుతం గట్టిరి, మంగళ సూత్రములు చతురిమం గ్రముయు కిన్. 
మణి యు గమంబున నమూల్యముకాఫలంబులుతల(బ్రాలుబోని దా రానితు 
లై యగ్నిక్ వేడికి జసకునకు మవాష్టులకు వృదరాజులకుం బ్రృచవీ ణంబుం గా 
పించి రప్పుడు వసిస్థవిశ్వామిత్ర నాను బేవాది పరమక్షులు దీవించిరి సభాసదులు 
హార్ణి ంచిరి నందిమూగధులు జయశబ్దంబులం గీ ర్రించిరి 'వేల్పులు కుసుమవృష్టి, 
గురియించిరి బేవదుందుభులు వైూ,యించిరి రంఛాదు లాడిరి గంధర్వులుపాడి 
రప్పు డమ్మసోత్పవంబు పరమాద్భుతదర్శనం చ యొప్పె నంతనారాజనందనులు 
తమతమయగ్నులకుం బ్రచవీణ త్రయం బాచరించి సాంగంబు గావి వావానళుభ 
కర్మంబులన్నియు నిర్వ ర్రించి భార్యాసమన్వితుళై యుపకార్యలకుం .జనిరి దశర 
థుండును గృతోడ్వా్టవా లై నపుక్రుల నవలోకించుచు వసిష్ట వి క్వామి,త్రాదిమ 
హర్ట్రలం గూడి బంధుసహితుండై. వీఖుందం జనియె నంత నమ్మటు నొండుం 

. జనకుడు రాఘవుండు కడు సంతేన మొప్ప గాధినందనుకా 
ఘనతరపూజలం దనిపి కౌతుక మొప్ప నుతించి వేడ్కతో 
ననిచిన నాతం జేగె మిహీ కాద్రికీ నంత సమె_స్తరాజుల 
ననకుండు సత్కరించి వరుసం బనిచె న్వైెస వారివీళకున్, " 1298 Ca 

య 

రుడు దకరకుడు జనకునిచేకం బూబితుం డై యయోగ్యకు బోవుట. ఉైథుం- 

. మజియు దశరధుని ననీస్థూదినుహగ్గులను సముచిత ప్ర కారంబునం బూజించి 
తనపు త్రికల కవేకళశతసహ స్రగోవులును గంబళంబులును టెక్కు చతురంగ 
జలంబులును నలంకారసహి తంబజులును దివ్వ హూపంబులు నైన చాసడావీజన 
సహస్రంబులును సువర్ణ మయం బయినహీరణ్యం భొక్కకోటి యువా శ్రీకోంబు 
లొక్క.కోటియుం గోటివిమ్రుమంబులును గ న్యాధనంబాసంగికొండొకదూరంబు 
తోడ నరిగి సముచిత ప్ర కారంబుగా వీడుకోల్సి నిజనివాసంబునకుం జనియె 
నాదశెరిభుండు వై దేవు సాగుంతెణంబు విషనసి క్రాడుకులం గోకడం ననర్థ్బ 
రత్నాందోళికల నెక్కి_ంచుకొని పుర హి తా మాత్య సామంత భృత్వపరిచార క 

€ 
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వందిమాగధ హా దకగాయకనటన ర్త కాదులంగూడి సెన్యోవేతుండై హృద్యం 

బు లగుముంగళ వాద్యరవంబులు సెలంగ మరలి యయోధ్యకుం బోవు నెడ, 

రుడు. దళకరనుండు మార్లమున దుళ్ళకునముల6 గని వితర్కి.౦చుట, శ్రుతుల 

క, మొదల ఖగ పృకరంబులు, భిదురకఠోరస్వరములం బెల్లుగ యమో సెం 

బదపడి సౌమ్యం బగు మృగ, కదంబము ప్రదతీణంబు గాం దిరిగి రహిన్, 

అ క్తెజింగు నూచి ర;సువం, శో త్రము డగు నాదశరథు. యాహీంచి మనం 
బు త్రలపడ వెస దాపస, స _త్తముని వసీస్టుం గాంచి చయ్యనం బలిశెన్. 180. 

క. ఇది యెమికారణంబో, మొదల ఖగము లుగ భంగి (మో, సెడు మృగముల్ 

పదపడి వలపటం దిరిగెడు, మది దవాతవావొడమె నింత మాకుం జెప్పుమూ. 

చ. అనవిని మానినాథుండు నృపాగణి కిట్లను వింకు ముంగల 

న్ఫనముగ నొక్కయాపద దగ న్చొడము న్రహీ నంతలోనం జ 
యన మితివెట్ట రానివిజయంబు ఘటిల్లును నోడకుండు మం 

చనునెడ దారుణాశుగధు తాతతధూళి జగంబు మ్రింగినన్, 1808 

చ, కరివారిసై న్య మొండొకటి గానంగ లేక గలంగి పాజె న 

_త్రటీ రథికుల్ గథంబుల నుదారత డిగ్గి పరిభ్రామంబునం 

బరువడిం బాణి రుగృగతి భానునికాంతులు మూసెం దారక 

బ్ధరపయి వ్రాలె దిక్కులు గలం గె. బయోనిధు లింకె నెంతయున్. 1804 

న. ఇట్టిమహో త్పాతంబులు వుట్టినం జూచి సవు త్రకుం డై నదశరభుండును వసిష్టాది 
మునులునుం దక్క_ం దక్కినసర్వజనంబులును దలంకుచుండిరి మజియు 

నయ్యంధతమసంబున మునింగి యేమియుం దోంచక సమ_స్త్వసెన్యంబుభస్య చ్చ 
న్నం మైన తెజంగున నిశ్చేష్టితంబె యుండె నట్టియెక, 1805 

వ 

_ంర్టూర్టు రఘారామునొద్రకుం బరశురాముండు వచ్చుట, శుఢుం- 

. మనములో. బొడమినమహీతేకోపరసంబు వెలికుబ్బెనా స్వేదజలము లొలయ 
జయలక్ష్మీ చే నొప్పెసంగుమృుణాళికతోడిపద్యంబనా ఘోరపరశు నలరం 

దతకోపళశిఖశిఖాతతి వెలి బరెఏనాం గన్నులం గెంజాయ గడలుకొనంగ 

వీరరసాంభోధి వేలావిధంబున వికటటభయంకర భు9కుటి మెణయ 

'తే, నమితగతితో నొనర్చు తపోగ్ని మిడిసి 
వకాళిపై సుడి గొన్న పెన్యంట లనంగ 
నెగడు కెంజాయ రంజిలు నిడుదజడలు 

గాల లోకభయంక రాకారుం డగుచు. 1806 

చ, ఇరునదియొక్క_మాజు పృథివీశుల నెల్బం గుఠారథారచే 

దర మిడి త్రుంచినట్టిజమదగ్న సుతుం డరుదేరం గాంచి యం 

aw 
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దజు భయ మంది రాదశరథతీ తిభ ర్త వసిష్టముఖ్యధీ 
నరులను భక్తితో భయనివారకమం త్రము లుచ్చరించుచున్. 1807 

-ంధుర్టు. పరశురామునకు బుషు లందజు6 బూజం చేయట ఉైతుం 

. ఈతండు మున్ను తండ్రిపగ కెంతయు రోషకపాయితాముం = 
Go 
(sm యాతేతీసత్కు_ఠారమున నారని యిర్వదియొక్క_ మాటు ధా 

త్రీతలనాథులం దగ వధించి గ తజ్వరమన్యు. డయ్యు నీ 
రీతి నిచేలకో కనికరింపక గిన వహి ౦ చె, గృమ్మణన్, 1805 

హ్ అభ an.) * అనుచు. దలపోసి బ్రహ్మార్థు లర్థృస్టముం గని 

భీమదర్శను భార్షవరాముం శేరి 
5 జ 9 ఇ దేవ మత్పూజనంబు: బ్రతి గృహింపు 

భాక్షవ యటంచు మధురో క్రి బలు, టయును. 1809 
+ మునిద_త్తసపర్యను గై, కొని యట నిల్వక ప్రభూతకోపం బడరం 
గనుల హుతాశనకణములు, చినుకంగ రఘుగాముం జేరెం జడిముడి వడుచున్,. 

. మజియు. గై లాసంబుకరణి దుర్గ గుండును గాలాగ్నియుంబోలె దుస్సహూుం 
డును విద్యుద్దణసదృ ళుండును మహాపరశ్వథాలంకృతవిశాలస్క ంధుండును శర 
చాపధరుండును నై త్రిపురఖ్నుం డై నసామోచ్చంభుండునుంబో లె దుర్నిరీకుం 
Fra 

డై పానకునిభంగి వెలుంగుచు రాముని మో ,ల నిలిచి యి ట్లనియె. 1811 
రుడు పరశురాముడు రఘురామునితో ఘాోరంబుగాం బల్కుట, శతం 

. దశరథ రామ నీవు బలదర్ప మెలర్ప విజేహుఏటిలొం 
బళుపతిఘోరకార్ర్షుకము భగ్నముం జేసినమేటి వంచు చే 
ఏళశదముగాంగ నింత విని వేగమె చూడం నచ్చినాండ న 
నృళుపఠిశివ్యు. డై నయల భార్ల్షవతామునింగా నెజుంగుమా, 1812 
జనవరపుత్ర జీర్ణ మగు శంభునిణాపముం ద్రుంచు కేఘనం 
బనుపమలీల నాదువిశిఖాసనముం బరికింపు దీని. ౫ 
కొని వడి నెక్కు_ వెట్టి శరకోటి ఘటించితి చేని రాము నీ 
ఘనభుజశ క్లిం జూచి వెనుకం దగ నిచ్చెద డ్వండ్వయుద్గమున్, 1818 

రురు దశరథుడు పకకురాముని సవినయంబుగ ననునయించుటు, చురుం- 

. అన విని భీతుండై. దశరథాధిపు. డంజలి: వేని దైన్య మా 
ననమునం దో౭పం ఆకె. మునినాభునితో ననఘాత్మ భూమిభ్బా 
జ్ఞనముల. ద్రుంచి త్రుంచి తుది శాంతుండవై కడు ైహ్మానిష్టచేం 
బ్రణుతికి నెక్కి తీవ్ర కవ బాలుని రాముని బోవంగాం దగున్, 8 ఓ4 
భూసురవర్య భార్షవుల పుణ్య కులంబునం బుట్టి భ్ క్రిపో b వాసవనహ్నిముఖ్య సురవర్యులు ప్రార్థన సేయ నన్హస 



చ, 

వ, 
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న్నాష్టస మొనర్చి కాశ్వపున కర్ణి సమ స్తధర్త్రై నిచ్చి ము 

ల్లాసముతో మహేంద్రకుధరంబున శేగితి గాదె ము న్నొగిన్ . 1815 

వ్రరువదియొక్క మాటు ధరణీళుల నందజుం ద్రుంచి మేటి నై 

పఠరలౌడునీకు మానివర బాలుండు నాము. డన౦ంగ ఇంత ౧ా 

సురుచిరవిగ్క హుం గనుల జూడక నే బ్రతుకంగ జాల నీ 

ఘురగతీ రామభ ద్రు,. "జగం జూడకు నీపద మా శ్రయించేదన్ - 1816 

అని బహుప్రకారంబుబ నద్దశరథుండు ప్రార్ధించిన నప్పరశురామ బేవుం డతని 

పలుకులయెడ ననాదరణంబు. జేసి రామున కి ట్లనియె. 18:7 

రురు పరశుర ముడు రఘురామునికి శే పనై వ్లేషధనువులయాత్సే త్రి పృకారంబు 6 కెజపుటు. చాపలా 

&, 

క 

మున్ను సమ స్త చేవమునిముఖ్యులు ప్రార్థన సేయ "వేడ్క తోం 

బన్నుగ పిశ్వకర్శ నిరపాయముగాం దనశిల్పనె పుణం 

జెన్నిక కక్క. చేసె బృథివీశ్వర చాపయుగంబు మేకుఖూ 

భృన్నవసారము న్గుధరభిత్కఠిన తము? గల్జుసట్లుగన్ . 1315 

. వపున “వేల్పు లందు నహీనబలాన్విత మై తనర్చు త్ర 

బ్వాపయుగంబులోన నొకచాపము శూలి కొసంగ నయస్టిప 

నాపి చానిం జేకొని కరంబు బలంబుం దలిర్ప లోకసం 

శాపము నిక్షరా_ర్రియు. జనం ద్రిపురంబులం గూల్చ నొక్క_టన్ . 1819 

రెండవది యెనఘన కో దండము నన్వున కొసంగం దగ దని వెస నా 

ఖండలముఖనిర్ణరవరు, లండజగవునున కొసంగి రద్భుతభరగిన్. 1320 

. అంత సుపర్వు లందజు రమౌాధిప శఛంకరదోర్చలాంతరం 

బంతయిు. జూడంగోరి ముద మారంగ నందొకనాండు భారతీ 

కాంతునితోడ న ల్తెజింగు ల్ క్కు నం డెల్పిన నప్పితామసూుం 

డెంతయుం గగ్గ6 జేసెం బరమేశర మేశులకు న్విరోధమున్ . (21 

. ఇట్లు జూతరోమ లై యప్పురాణపురుషు లికువురు కోదండంబులు గొని పర 

స్పరజయకాంతులం దలపడిన నయ్యిద్దజికు ఘోరం జై నసంగ్రామం బయ్యె 

నప్పుడు. 1829 

 పాంకారంబున వెస మజీి, శంకరుం డటు ధనువుతోడ _స్తంభితుం డయ్యె 

నృంకజభ వాదిసురు లా, వంకోకుం జనుడెంచి వారి నాపించి రొగిన్. 1828 

అభ్య 5 9 
. అనిమిములవేకం ద్రార్థి తు లె రి నాక 

చ క్కపాణులు జగములు సంతసింపం 

బోరు నాలించి తమలోనం బొందు. జేసీ 

చనిరి ముదమున నాత్మీయసదనములకు, 1824 

శే, అంతం బరమేష్టి వాసవాద్యమరవరులు, శంభుస త్త వ్రంబుకం కె నీచ క్రిన త్త 

బిసి 
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మెక్కు_డని తీలసోయుచు నేగి రధిక, సమ్మదంబున6 దమతమసద నములకు, 
అంత రుద్రుండు తేనచాపంబు విబేవులలో ను తముం డై న దేవరాతుం డను 
రాజర్థి కిచ్చ విమ్టుండు పరపురంజయం బగుతనణాపంబు భార్లవుం డైన 
బుచీకున కచ్చా నమ్మహోత్తుండు ముజ్జనకుం తే నజహదగ్ని కొసం” నమ్మని 
శేమ్రండు న్య స్తశళస్తుం డయి తపోవనంబునకుం జని యందు. గా_రవీర్యని 
చేత వాతుం డయ్యె నంత నేను వితృవధంబుం జూచి జాతీరోమండ నై 
వైవనం బగుచాపంబు గొని యిరువదియొక్క_మాజు శోధించి యర్ధునాది “ఆ 

గో రాజుల నంవలు నిశ్నేషంబుగాం బరిమార్షి జగం బంతయు నత్మత్రంబుం కేసి 
నసుంధిర న్య యజ్ఞాంతంబునందు దత ణార్జంబుగాం గాశ్యపున కొసంగి 
మ హే?ం వృకృత కేతనుండ నె తపంబు సేయుచుండి నినధనుర్విభేదనంబు విని 
నచ్చినాండ నిది వైవ్లనం బగుచాపంబు మత్మ_రంబునం గ్రాలు చున్నయది 
ద్నిం బలి గ హించి త _త్త/ధర్యం బవబంపించి సజ్యుంబు. వేని శరసంభా 
నంబుం గావించితివేని యవ్వల ద్పంద్వ యుడ్గం బొసంగెద నని పలికిన నా 
రామభద్రుంచు పరళురామునివవనంబు విని పీత్చ సన్నిధి గారవంబువలన నియ 
మితీకథుండెై నయంబున భారవరామున కి టనియు. 1826 య ౧ రలు 

-ంధ్టుర్టు రృషురాముని చేత 6 బరశురాము (డు భగ వీర్య 6 వగుట శురిం- 

అనఘాత్త మొతం డ్రి యగుజనుదగ్నిని జలమున హైహయు బ్పంపుటయును 
దానికి నీ నల్లి తస్పళ యిరువదియొకమాబు శోధించి యుర్విపతుల 
వరపరశ్వథముచే నటికి చంపుట యును నరుసతో చేను సర్ద్వుంబు వింటి 
నెిలమితోడం బిశ్యాణ మోంగుట కబ్బంగిః 'వేయంగ సుతునకుం జెల్లు ననుచు 

.నొది సహీంచితి తు త్తధర్థ్యంబునం దశ కునింగ నన్ను6 దలంచితి పసెంస నింక 
నాదు తేజంబు భుజపీర్యనె పుణంబు, నంతయును నేడు చూడుము పంత మేల. 

. వెణివనినన్ను నింత వెజవింప వేటికి దెమ్ము నీథను 
ర్వోర మని జామదగ్ను ్యనికరంబున రాజిలు చాపపె ణము 
ల్బనవడిం గేల నందుకొని బాణము వంట ఘటించి కన్నులం 
జుటచుఆ కెంపు సాంపెసంగం జోచీ రయంబున రాము. డీట్టనున్ , 1828 
బ్రావాణుండ ననియు బరంగ విశ్వామిత్ర, బాంభనుండ వనియు భ్ ్కితోడ 
మొనని జీవితంబు: నగొనం జూలు నట్టి యి *ఇవిశిఖ ముగ భంగి విడున నైతి. 
మహోక్షా యిది దివ్యం బైనవై ప్లవనాయకం బమోఘంబు గావున దీనిచేత 
భవదీయపాదగమనళ కిని ఖండించౌద నట్టు గా బేని తవోబలసముపార్చితపుణ్య 
లోకప్రాపణళ రని వారించెద నీరెంటిలోన నీయభినుతం బెయ్యది యెజింగింపు 
మని సంరం భ విజృంభితుండై పలికిన దశరథ రాముని రాపలశీణం బుపలట్నీంచి 
పరభురాముండు చర్పబలోత్స్పావాంబులు వదలి ఖై ర్యంబు విడిచి చేష్టలు 
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మాని నిర్వీర్యుం డై. *త్రాకారంబున జీచ్చవడి రామేనివదనంబు సూచు 

శుండో నప్పు డయ్యద్భుతేకర బు విలోకించి య చ్చెగు వొందుచు బహాయు 

0 రాజీ 
వాక 

నింద ప ముఖదిక్పాలకులును వక్కిన సురాసుఠలయత.గరుడ గంధర్వకిన్నర 

కీరపుకుషునిద్దసాధ్య చార ణాదు బంఒరంబునం, బన్ని బహు ప్కకారంబుల నర 

ఇాపధగుం డై నరాముని మహోముహిమంబులు వక్కాణీంచుచుండి రంత 

గొంతనడికిం జఇలి వెండి భార్లవరాముండు మంద వాకస్టింబున రామున 

క్ర ట్లనియె. 
1880 

ఎరు రఘురాముడు ఫుక్షః రామునిపుణ్య లోక ముళీ పె బా పృయాగ ంబు6 జేయుట. శ్రుతం 

సి, 

ర 

ధ్రువ్షాణున్ద డగు క శప, వా ఫా కిచ్చితీ ము న్నుర్వి యే నమ్మునివరుండు 

తేన చక్రమున నుండం దగదు ఫా మ్మ్శని నే నట్లు చె సడువా (ద నని ప్రకిజ్ఞ 

శిజవీ నొంటంగోలె వరము హేం రాదె పె నసీయించి సన లెస్ష వసుధ యెల్ల 

దిరిగి రేలు నివాసగిరికిం బోవుచు నిట్లు కాలంబు వెకువున నడ పు చున్న 

. వాండ6 గాన మవ్షతి నచేయనలదు నాదు, పాలివుణలోకం.బులు వీల నేయు 

మనిన నారాముం 'డట్లకాకని రయమునం 
గడంగి యాతనిపుణ్యలోక ంబు వేసె. 

_ంయ్టుత్దూ సరళురాము శు రఘువాముని6 (బ్ర శంసించుట యైయ్రాంా 

అంత నస్పరశురామ ముబేవుండు శామళరాభిహాతయి లైన స్వార్టిత పుణస్టలోకం 

బులు విలోకించి వెండియు రాముని పీక్షీంచి మహతా “నీవు జగద్దురుండ వెన 

సుదర్శన నభరుండను భనదీయమాయానుహా శ్రే తకం బెజటుంగ నవం డోపు 

రణంబున నీకోడుట నాకు. నొజణంత కాదు భవదీయదివ్యపరా క కవుప్ర కారంబు 

సూచి చేనర్శి ౫ణంబులు గగనంబున నుండీ బహూ ప్ర కారంబుల నక్కా_ణించు 

చున్నారు నీ "నీవు దీరాయుపహ్మ ంతుండవై శిష్ట పతిపాలన ంబును దుష్ట్రశికు ణం 

బును గావించుచు ధం ఏ ,సంస్థాపనంబు “సేయుచు! గీ _ినుంతుండవు గమ్మని 

డివించి ప్రదవీ.ణణంబుం జేసి నహీ ౦ ద్రపర్వతంబున కుం జనియె సురాసుర 

గణంబులు ఏ రాముని బ్ర స్తుతించుచు. దివంబునకుం జని రప్పుడు సుఖస్పర్శంబు 

ల వాయువులు విస్ దిక్కులు కాంతియు క్తంబు లయ నంత రాముండు 

ప్రశాంతాత్తుం డై యమ్మవానీయబాజాసనఆబును ఛరంబును వరుణున కొసంగి 

వో స ప్రముఖపర నరులకు నమస్కరించి వివ్వాలుం డై జె నదళరథు నవలోకించి 

యి “ట్రసయె. 
1832 

యులు. దశరథుడు పుత్ఫులతో (గూడి యమోధ్యాపట్టణంబు. బ్రవేశించుట. యుతం 

వును, డగుభార్షవరాముండు, చనియెం దగం జాతకాళిజలదముం బో లెలొ 

సేన భ వచ్యాసన,మును గోరెడు నానతిమ్హు పురమున కరుగన్. 1888 

క, అన విని సంతోషము మది, జనియింపంగ నృపుడు రామచంద్రు 6 బునర్షా 

తునింగాం దలంచుచు రాగంుబున. గాంగిట6 జేర్చి శిరముమూూరా[ నీ యంశన్, 
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వ, బంధుమి గ్రపుత్రామాత్య సా:సంతపురోహిత సేనాసహి తుం డై మంగళవాద్య 
ఫఘోషపురస్పరంబుగాం గదలి యెశణెశ నెదురొ_నుపొరుల నవలోకించి 
మన్నించుచు సుముహూ స్రంబు? నజంసా మాజ్యలవ్నీని వాసం దై నయ్యో 
ధ్యాపట్టణంబుం ట్ర వెళించి సీ క్షసమ్హార్టికేంబును బ్రశీర్షకుసు మోత్క_రంబును 
బ తాకాధ్వజశోభితంబును దూ రొష్టద్దుష్టనినాదితంబు నైన రాజమార్లంబునం 
జని శ్రీమంతు ఖై నపుత్రులం గూడి స్వ నీవా చనపూర్వుకంబుగా హీమవచి 
ఖరసం కాశం బె నస్వగ్భవాంబు. వేశించి సర్వవిషయభోగ పరికర సమన్వితుం 
హై మందిరవాసు లై నస్వజను.౦గు=డి యానందించుచుండె నంతంగాసల్యయు 
సుమిత్రయుం గ్రైకయుం దక్కినళాజకాంతీలును నోడం డ్రైనసీతోర్త ళా 
మాండవీ శ్రుతేకీ రులను బరి గహీంచి మెమపటంబులు దాల్చి వొంగఖొలాప 
శోభిత్రతై మంగ శౌాలం కారంబుల చేశ చేవతాయతీనంబులం బూజించి రంత 
సీతా ప్రముఖరాజకన్యకలు గృహా చేశతలకుం గాసల్యాదిరాజపత్నులకు నము 
స్క_రించి తమతవముభ _రగ్రణం గూడి యెకాంతంబునయభానుఖంబుగా6 గ్రీడించు 
చుండిరి నుహోత్తు లగురామాదికుమాగులు వీర్యంబుచేత నృప్పతిమాను-లై 
కృతీదారు లై కృతాస్తు లై ధనవంతు చై సుహృజ్ఞనసనున్వితు లై యనా 
రతీంబు. దం డ్రి యగువశరథునకు ళు శూూవం గావించుచుం. బరమానందం 
బున నిష్టోిపభోగంబు లనుభ పించుచుండి రంత \లికగ్ 

_అర్టుర్టు భరతేళ తుఘ్బుుఖు యుధాబిత్తువెంట ౯ గేకయరాజునొద్దవ 6 బోవుట తథుం- 
సే. ఒకనాండు దశరథుం డు త్సాహమునం బుణ్యఠతుని సువ్రతుని భరతునిం బిలిచి యోతనూభవ నీదుమవూతావమహుుండు నిన్నుంగనుంగొను వేడుక గడలుకొనల 

నీమాతులునిం బంపె నినుం దోడి తెన్తుని కోడు బ్రీ తి నీవు కౌన్మ_లను గొనుచు 
శత్రుభ్నుయుతు(డ నై చను మని పల్కి. యుధాజత్తుం బూజించి కాపనీయ 

తే, భూవణంబు లొసంగి విభూతి మెజయ 
ననుప నాతండు భరతుని నతనియనుజుం 
దోడుకొని హేవురథ మెక్కి తొగలతేండు 
వోలె వెలుంగుచు నిజపురంబునకుం జనీయె, 1886 

వ, ఇట్లు భరతుండు తల్లితండ్రులకు రామునకు నమస్కరించి యనుజ్ఞ (గొని శత్రు ఘ్నుసహీతుం డ్రై మాతులునివెంటం జనినయనంతరంబ రామల త్రణులు దేవ 
సంకాశుం డై నదశేరభునిం బూజించి రంత, 1887 

రుడు. (శ్రీ గాముసాజన్యా భేపర్ణ నము చైయుం- 
ఉ. కాల మెణీంగి ధర్మమును గామము నర్భముం గూడ బెట్టుచుకా 

లీల మహీ ప్రజా ద్రుహిణులీలం గృపావళుం డై నిజప్రజం 
బోలె ననారతం బరని ప్రో చుచు నొజ్జలం దల్లి దండ్రులం 
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జాల భజింపుచు న్ఫొలిచ శ శ్రువిరాముండు రాము డ' త్తటిన్ = 1883 

శే, జిమ్టుతపనచంద్రులు జయలీలమునం బ;తొసమున సంతత ప్రియదర్శనమున. 

బర్ంగ నన్వర్థు లై నట్లు సృకృతిరంజ, సమువలన గ్రాము డన్వర్థ నాముండ యె. 

తే. అంశువులచేక నుజ్జ ప్రలుం డగుసవాస్ర, 

కరునిచందాన దివ్యమంగళ గుణముల 

నలరి తలిదండ్రులకు గురువులకు బారు 

లకు ముద మెలర్ప రాముండు లలి నెలింగ. 1810 

ధట సీలౌరామపరస్పనానురా గాతిశయా భినక్ష నము. శయం 

ఉ. వేడుకతోడ గాముండు వివృద్ధనమనోహర మై మన తావిచేం 

గాడిన ప పువ్వుమాడ్కి రఘుకంంి జరుం డాజన కాక జూతతో 

గూస్ యభేచ్చభంగి నుదిం నోర్కులు మా పేనూతనాతను 

డల సోలుచు న్వినుతరీకి సుఖాంబుధి నోలలాడు-చున్. 1841 

క. శప జూనకీహృత్పమర్చితస్వాంతుం డగుచుం దద్గతుం డయి నిత్యంబు దాశరథుండు 

బుతువులొకకొన్ని యన్ముప హోసతినిగూడి, యనుపమేష్టోపభోగంబు లనుభవించెె. 

శే. ల్లీ శృిరఘుస్సామి నిత్యంబు వీత. గూడి, భాొనభవ శీలకాసుఖేవి యయ్యుం 

బ్ర ఛౌతిదినంబును నూత్నసంగతుండువో లె, నిరుసమ,వే వ్రేమభారసం భరితుం డి యేన, 

తే, 'ఫరణిపుత్రి తియుంవితృకృ్యతదార యగుట, దాశరథునకు నత్యంతదయితయగ్గుచు 

గుణమువలన సౌంద ర్యాదిగు ఇమువలన, విభున కెంతయు సం ప్రీ, తి వృద్ధిం చే నేనె, 

క, రామునికం శు ద్విగుణమైం, రామానుణి వే ప్రేమ యూ రామునివపి నా 

రామవిభునియనురాగం, బామానిని మిద గొప్పు నట్టు ద్విగుణమై. 1845 

క సీతాంతర్లత రాగము, ఖాన్టితిగ రాఘవుడు అధవా 

గాలిశయము సంతతమును, నీతయు సూత్షుమతి చెటింగి చెలఃగిరి మిగులన్. 

న. ఇ త్తెజంగుస రాజర్షి వి పుత్రుం సగుతాముందు చేవతాసంకాశరాపిణియును త్తమ 

రాజకన్యయు లశ్షీసద్భశ సౌందర్యాదిసమ న స్పసద్దు ణఇసమన్విత యు నైన సేత్రం 

గాడి లక్మీసమేతుం డై డై సనారాయణునిభ ౦ గిం ద కారీించె నని యిట్లు కుత్త 

లవ్రులు చోలకా ండకథాప్ర పంచం బంతేయు సవి స్తరంబుగా వినిపించిన విని 

రాముండును లతుణుండును భరతశత్రుఘ్నులును దక్కి_నసభాసదులును బర 

మూనందభరితాంత3క్రణులై యట మిందికథా క్రృమణిక యెట్లు వినివింపుం 

వని యడుగుటయు, 1841 

రురు. పుష్పుమాలికాబంనముం. చురులా 

చ. ధరభర వీర శాశ్వత ధృతి వ్ర వత మాధవ "దేవదేవ మం 

డరధర దీర మాతదపదప్ర ద సుందరతారహోర. భో 

శా 
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స్వర సురవారపోవ వర వల్లవశేఖర హారహోర కం 
కరధరసారకీ ర్రి కోవికల్పక నోకుల బాలఖేలనా. 

క, విశ్వాథిప విశొప్పదర, విశ్వాత,క విశ్వసాత్నీ విశ్వాధారా 
నీశక్వమయ విశ్పుహూపక, విశ్వస్థితవిలయకరణ విశ్వాతీతా, 

మాలిని సరసిజదళ నేత్రా సజ్ఞనస్తో త్ర పాత్రా 
నిరుపనుసు చరిత్రా నీలమేఘాభ గాత్త్రా 
పరమగుణపవిత్రా పాసనల్లీలవిత్రా 
వారివరసుతమి,త్రా యబ్ధీకన్యాకళ శ్రా, 

శా,ఈకాన్య ప తిపాదితుం డయిననీ కేళుండు రామప్ప భోం 
డీకలాష్ట ణకృతీశ్వరుం డయిన శ్రీ కృష్ణుండు సం ప్రీతితో 
సాకల్యంబుగ నిభ్షసిద్దికరు ఆ చం చత్కి పాపూర్ణ తక౯ా వ యె 
లోకస్తుత్యకు మారయా చధ రణీంద్రు,ం బోతు ెల్లప్పుడున్,. 

1845 

1849 

1850 

185] 
గద్య. శ్రీరామచం ద్రచరణారవింద మకరందరసా సాషప్టదనతుంది లేందిందిరాయమాన 

మానసగోవీ నాథకులపవి త్ర కౌండిన్యగో త్ర పద్మనాభ సూరిపు శ్ర విద్యాసా౦ద్ర 
వేంకటకవీంద పణీతం ఇన నీ మ.డామాయణం బనునాదికావ్యంబునందు (UU a YY) NX 
శ్రా-లకాండము 

శ టు అ శ్రీ రామచం ద్రార్చణ మస్తు, 



న్ఫీ రస్తు. wy 

శ్రీరామచంద్రపర బ్ర హ్మణేనమః. 

గోపీ నాథ రామాయణము 

అయోాభ్యాకాం౦ డ ము, 

న. 

ఫ్ గ్ స్ ఖే రాభాకుచకుంకుమ 

వ. జీవా అవధరింపుము కుశీలవు లగుకుశలవు లవ్వలికథ యిట్లని చదువం 

దొడంగి రిట్లు వతృ శ్రా, త్రనుజ్జునంతరంబున గామాదివికారరహీతుం డగు 

శత్రు ఘ్నుండు తనయన్న యగులత్ష్మణుండు బలవంతుం డగు రామున కాశ్రితుం 

డయ్యు నాచేతను మహదాశ్రయంబు కర్తవ్యం బని తలంచి కలుషబుద్ధి 

రహీతుం డై మాతుల గృహాంబునకుం జను భరతునిచేత మాతులగృవావాస 

జనితసాౌఖ్యం బే నొక్క.రుండ ననుభవించుట సముచితంబు గా దనుబుద్దివేత 

నీతుం డై ఛరతవిషయస్నే హా పురస్కృృతుం జ యతనివెంటం జనియె. p) 

దురు ఛిరతుండు క తుఘ్బుసమేతుం డే తనమాతులగ్భహాంబునకుం జనులు. శురుంా 

ఉ. ఆతత లేజుం డాభరతుం డచ్చట .భాతృసమున్వితంబు గాం 
లో 

జాతురి మోటు నిత్యమును సత్క్భతి సత్కృతుం డై కృ సాలు. జడా 

మూతులు. డగ్భుత క్రియ గుమారకవళ్చలతం గడంగి వి 

ఖ్రార్టీతిగ శజారపింపం జెలువారుచు నుండె ముదం జెబలర్ప గన్. 9 

కే. అభిముతపదార్లముల చేత నచటం దర్పన్టి 

మాణు లయ్యు నయ్యిరువురు మానసమున 

వృద్ధనృ పుం డె నతం డ్రిని ఏళ డై న 

రాముని దలంచుచుండిరి రనుణతో డః 4 

క, జననాథుండును జి త్తం;,బున నిత్యము దలంనుచుండెం బో,మీతసుతుల౯ా 

ఘనుల భరతశ త్రుఖ్వు ల, ననిమిషపతీ వరుణనిభుల నర్మ ప్రభులన్. గ్ 
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డ్, 

ed, 

UX 

మె 

ఆనరనాథమాాళికి నిజాంగజ బొహుచతుస్థ్రయంబుచం 
దానం జెలంగు నీష్టగుణధ న్యకునూరచతుష్టయం బులోం 
జానుగ "వేల్పులం దజుండు చకి శకి బోలె ఘనుండు జూన నకీ 
జాని యవహార్నిశంబుం బటుసమ్మడదాయకుం డయ్యు నెంతయున్, 6 

. ఆరఘూ త్ర తము డ దతిదున్సవాప్ర- తాప 
కొలితుం డగురావణుని వేటు. దలచు దినిజ 
వరుల చేం ద్రార్థితుం డయి వసుధ నవత 
రించినరమా ఫో వుండు గాంయడె యెంచి చూన. 7 

. అమిత తేజు జె డైన యక్కుమారునివేత, జనని ముదము: గాంచె సంతతంబు 
చేవవిభునిచేత దివిజలోకమున సృమ్ముదము. గన్న చేవమాతకరణి. న 

, అతడు పర్య వంతు డనసూయకుండు స్ ఎ వోపపన్ను డెన్న నుర్వి ననుప 
మానసూను. డతులమానధనుండు దశ, రథసముండు సుగుణరాజికలన. 9 

, బరులు పరుసంబు లాడిన, నుకుముటిం బేశలసుధానుయో కలం దగ ను 

_త్త్ర మిచ్చు గాని కిన క, న్నరహో త్త తేర మాడు శాంత భావం డగుటన్. '!0 
. అపక్ళతులు నూ తొనర్షియు, నుపకృతి మయుక టాచకింపను _క్రమమితి న 
య్యుపకృతియె తల చుం గాక య్యుపకృతులం వజం౦ంప శంచికాత్తుం డగుటన్. 

- ఆవహీీళ కుమారపుప్బూస్తు? జ నిశ 
మస్త్ర యోగాంతరములయం'ై న పవుద 

మెన్ంగ శీలవయోజ్డానవృద్ధు లై లన 

సజ్ఞనులతోడ సద్దోప్టి. సలోప్రుచుండు. 2 
బుద్ధిమ త్తరులడు పూర్వ భావి యు బయ, భామ నుధురముంజు భా పీ. యెన 
జానే ప్రీయుండు చటులపరా కృము | న నాణకీలుం డయ్యు) గర్వ గాంయం.. 18 

త్రకోకిల. వృద్గసే నివియు సత్యవాదియు 'వేప్రపూజసతత్సకుం 
డెన్టశే వెజుండు పర్య శాలి దినెంద్ర వృవంశలలాము. డా 
పద్ధరుండు ప్ర పృజాంతిచిత్తుండు పొంక్రితుందును దుష్టసం 
పద్ధరుండు మహానుభావ్రండు | ద్ర మూ ర్తి దలఏిపంగాన్. క 
నానావిధ సద్దు ణముల, జానుగ రరజ్ల జేయు సతతము బ్రజలక్ 
నానానిధసం' _స్తవముల, మానుగ ననుర కుం గును వటి వజచేత న్. 15 

. సదయుండు జతకోపుండు భూ శ్రిదశ వ 5 ప్రృకిపూజకుండును దీనొవనుండు 
న్విదితాఖలధర్తుం శత్, వదా గుస్టండు ప శుచియు నీయనువంతుండు ధా త్రీన్. 

, మజియు నివ ఏకుకులో చితదయాదాఖీ ణ్యశం ణాగ తరక్షణాది ధరె,కొ ప్రవణ 
బుద్ధి ౨ యె దుష్టని గ, హపూర్వక శిష్ట పతిపాలన రూపం బగు స్వకీయజు త్ర 
ధర్మ ౦బు బహుమానిం చుచు మ్త్రధర్య సంజాతకీ ర్లిచేత నతిశయితం బగుసిర్ల 
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ఫలంబు సాధ్యం బని యెతింగి నివిద్దకర్మంబునందును విరుద్దకథలయందును 
సంసక్తుడు గాక బృవాస్పతియిం బోలె ను _క్లరో త్తర ప్రమాణోపన్యాసచతు 
కుండ యుండు నుటి యును, 

మ. రవి తేజుండును వాగ్మియుం బురుషసారజ్జుండు లోనై కసా 
ధువ నేణున్టండు నరోండుం వరుణు6 డెందు౯ చేకశాలజుం డి 

ద్రవపుష్మ ంతుండు నైన రాముం డలళ౭ె౯ ఛాతీప్ర ప్రజాశ్రేశకా 

కోని తానస్తుతే సద్దుణంబుల బహీొ కిప్రాణంబుచందంబునన్. 

శా, వేదజుండు తీడంగపారగుండు నద్వచ్యా వ తస్నా తుండుకొ 

సాధుగ్రామణి నత్యవాది బుజుండు న్నాంతుండు దాంతుండు ని 

త్యాదీసుండును మంగళా భిజనుం డిప్వస్తంబులందుం గృతా 

మోదుం డాతండు తండ్రి కంకు ఖఘనుం డై భూనుండలి౯ భాసీలెన్. 

శే. వెలయ ధ ర్యార్ధవిదు లగువృద్ధభూసు 

రాగృణులచేత సంతత మభివినీతుం 

డమితగుణ థాము. డినధాముల. డరివిరాము. 

డవనిజాకాముం డంబుదశాన్టాముం డతండు. 

ర్, ప్రతిభానస స్మృతిమంతుం, డతులగుణుండు లొకికసవముయాచారమునం 

సృతకల్పులడు నోవిదుం డు, న్నతుండును ధర్మార్థ కామత, క్ర పృజ్ఞుండున్. 

శే. గు ప్తమంత్రు,ండు మంత్రాంగకోవిదుండు 
భునుండు నిభృతుండు సంభ్భ్ళాతాకారుం డమిత 

సత్త్వవంతుం. డమోఘరోహ ప్ర సాధు 

డసదృశుండు త్యాగసంయవమావసరవిదు(డు, 

మ, పరమోడారు6 డదురచస్తు..డు స్థీరప్రజ్ఞుండు సచ్లా పీ యుక్ 

సరసుండుం బురుపాంతరజ్ఞండు కృతజ్ఞ శే పుండులా సనారశా 

స్రరతుం డుజ్జ వ్రలుం డాత్య దోపపరదో పజుండు ని స్తంద్రుుండుక్ Ce? 
గరుగానింథుఃడు న నప, నుత్రు౭డు తి త్రీలోకఖ్యాతవారి తై జముంయడున్. 

ల 

శే. అరయ సత్సంగవాప్రగవాణములందు 
బ్రగహాను గ్ర టా రాజనీతు 

లందు న్యాయవి చక్షణుం డనయగ మతీయు 

నిగ్రవాస్థా నవిడు( డన చెగదు నతే(డు, 

ti 

19 

tm 

24 

వ, ముతేయు సుహప్పంబువలన మధుకరంబునుంబో లె. బ్ర బజలవలన6 వీడనంబు 

లేకుండ నుపాయంబున ధనం బార్జించి శొస్త స్తదృష్టవ్యయకర్మ జ్ఞాండై మయొప్పు 

మణీయు- నాషియవై_ శీవికేదాంతాదిశాస్త సమూహంబులందును సంస్కృత 

ప్రాకృతాదిభాసాత్య కకావ్యనాటకాలంకా రాదులయందును ని వుణ త్వ ౦ బు 

92 
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జూ 

నొంది యుండుధ ర్రార్థంబులు సంగ్రహించి సుఖత్రం తుం డై క్ర _రృవ్య కార్యం 
బులయం దుత్పాహూంబు గలిగి యలరు నదియునుంగారక, ల 

క్రో. వారణతురం ౫ చయవిన, యారోహములందు€ జతురుం డార్యనుతుండు వె - 

రె 

వోరికశిల్పజ్ఞుతయు, వీరో తృము డడ్థ భాగవిదుండు దలంపన్. ల 
చ. అతిరథ సమ్మతుండు నిఖలారివారుండు చమూనయజ్ఞ (శుక 

విశతధనుహ్మ_ ళౌవిదు(డు వీరుల కెల్లను మేలుబంతీ యా 
తతసమరంబులందు సురదైత్యుల కెల్ల నసాధ్యవిక్రముం 

డతీని కతండె సాటి సుజనాభినుతా తత సద్దుణంబులన్ ం | 
క. జితకోపుం డనసూయుండు, మతిమంతుం డద్భ_ప్పకుం డవమిత్వకుండు జగ ద్ధితుండు నయకోవిదుండు సు, వ్రతుండు బలాధ్యుం డకాలవళగతుం డుర్విన్, 
క. అతులితనుతిచే వాచ, స్పతికి౯ సాటి యగువాండు శౌర్యమున దివ 

స్పతికిం ద్రైతివాది సము, న్నతస త్త ప్రమునం ద్రై భంజన పృతిముం డిలన్, 9 
క. ధారుణికిం గలవతమయును, సారసబాణునకుం గలుగుచక క-దనంబు 

న్మేరువునకుం గలధ్రైర్యం, బారఘుపతియందుం బొల్బు నద్భుతలీలన్, ౪0 
వ. ఇట్లు సర్వ ప్రజాకాంతంబులును జనకునకుం బ్రీతిసంజననంబులు నై నప్రసిద్దగు 

ణంబులచేత నాశాముండు కిరణంబుల చేత. బ్రదీప్తుం డగుసవాస్రాంళునిచం 
దంబున నభిరాముం డయ మణియును. 81 

క వవంవిధ గుణగణసం, భావితునిం బ్రచంగవి క్రమ క్రము నఖలా 
శావరసము రామునిం బృ, ధీగీవనజాతాశ్నీ దనకు విభుం డని తలంచెన్. 32 

లే, ఇట్టు లసమానబహూుగుణహితుండు నైన 
సుతునిం గనులనొని దశరథభశీ తిబలారి 
"ేఖరుండు దనమదిలోనం జింతం జేసె ల 

' సకలజనహిత హేతువివారుం డగుచు, 88 
క, ఘనవృద్దు(డు చిరజీవియు, సనయుం డగునృపతి కేను సప్రాణుండ నై 

మనియుండసుతుండుస్వామిత, మను టెవిగధి”లుగునను చువుదిం శ్రుయ మొద వెన్ , 
ఉ. పొందుగ సరప్రభూరమణపూజనుం డె సకలావని న్మవో 

నందముతోడ నేలుప్రియనందనుం గాంచి మనంబులో ముదం 
బొందుట నాకు నెన్నం డగునో యనునీయధిక వీ యంబు లో 
సందడి పెట్ట సాగ గుణశాలికి తేని కవార్నిళంబునున్ శీర్ 

త్తే వృద్ధి కాముండు జనుల కె వ్వేళలందు, వివిధభూతహితుండును వృష్ట్రామంతు, 
డైనపర్ణన్యు చంచాననధికమోద, కరుండు గద లోకమునకు నాకంు నితడు. 

క. ఈసర్వమహీాభారం, బీసరణిం దాల్బుతనయు నీవయనుననే 
నాస _కితోడం గనుంగొన్ని భాసురసురలోక మెట్టు పడయం గలనో. 87 



కే 

వ, 

క, 

వ, 

న 

ఘనరత్నఖచితసింహో, సనమునం గూర్చుండె రాజసము మెటియంగం ధ 

అ యోభ్యా కాండ ము, 119 

యమశళ కృతుల్యవి క్రముం, డమరగురుసమా నబుద్ధి యవనీతులిత 
తముడు నగోపమధై ర్యుండు, కనునీయగుణో త్తగుండుగద నాకంళకెన్. 88 

అని విచారించి. 89 

రురు దళరభుండు శ్రీరాముని యునరొజుగా.6 జేయం దలంపుం గొనుటం తైలం 

సతతము సముదితగుణుం డగు, సుతునిం గని రాజమౌళి సువిహితమెతి మొ 
హీ తకార్యవి కారదబుధ, యుతుం డై మదిం దలంచె నతని యువనరాజుగం గాన్ * 

మతియు మేథావి యగుదళరథుండు దివియందుం బొడమిన గృహానతత్రాది 

వై కృతంబును నంతరికుంబునం బొడమినమహోవాతపరి వేవసంధ్యాదిగాహో 

దికంబును బుడమియందుం బొడమినభూకంపశిలాపాతవృకుర క్ష సృవణాధి 

కంబును మనుప్యూదిజాతివలన విజాతీయపళుపణ్నీ మృ గాది. సముళ్నే త్తీయు 
నేతాదృశ్రి తి విధోత్చాత సంభూతదారుణభయంబును నిజశరీరంబునందు నూ 

దినముదిమియును. బరామర్శించి సచివులకుం జెప్పి సంపూర్ణ చం దృవదనుండును 

సకలసద్దుణసదనుండును సౌందర్యవిశ్రానితమదనుండును నిజక్ కరోల్లసీతచండ 

కోదండవిము శ్ర కాండఖండి తపరమహీ పీపాలశిరోలంకృత కదనుండు నగుకుమార 

మదనుసకుం గల్రియత్వంబును దనకు శోకాపనోదకారణం బె నదాని 
రూవించి. 41 

తనకన భాఆ్రి త్రీప ప్రజలకు, ఘన భద్రముకొజికుం బ్రాప్తకాలవ్రియభ 

' _క్రినయంబులశే నృపకుల, ననజననారు_౦డు తరత వంతుం 1 డగు చున్ , 42 

ఒక్క_నాడు సభానుందిరంబునకుం జనుదెంచి. CE 

నానాపురవా_స్పవ్యుల, నానాజానపదపరుల నానానృపుల౯ 

నానా పధానులను' మజే, నాసాహితనుతులం దత్త ణమె రావించెన్, 44 

. జనకనుహీశునిం గేకయ, జనవల భు నీ పి యంబుం జతురత నవల 
య శ్ 

న్వినియెడరుగాక యని య, య్యానఘులం బిలిపింపం డయ్యు నతిశయయు క్రిన్, 

. తక్కినసకలమహీళుల, నక్క_జముగ సభకు బిలువ నంపించి ముదం 
బెక్కుడు గాంగ మహీపలి, గ్రక్కున సామంతమం కత్రి గణయుతు డగుచున్, 
'నానాభరణాలంకృతుం, డై ' నీరజభవుండు ప్రజల నట్టులు దనే 

మానితు లై నన్భపాలుర, మానుగం గని సంతసిల్లి మహిమ దలిర్పన్, 41 

ew 

కి_నన్ఫపు లుచితాసనముల, సనువుగ (6 గూర్చుండి రతని కభిముఖు లగుచున్. 

. ఇప్టోధంబున వినయవిభేయులును లబ్ధమౌానులును సుఖోపవిష్టులు నగుసమ స్త 

సభాసదులచేత నావృతుం డై యద్దశరథుండు బృందారకపరివృతుం డయిన 

సవాస్రామునిచందంబునం దనరి క్రోరితవడికి నభ్యల నందజం గలయ విలో 

కించి మునోవారంబును మధురంబును దుంచుధీస్వీనకల్పంబును శాజలత.ణి 
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యు క్షంబును సరసంబును నిరుపమానంబును గంభీరంబును శ్రేయస్కరంబును 
/ జ 519 అం ను 5 9 3 చి గే నానందజ వకంబును నర్థగరిష్టత్వంబు చేతం బ్రసీద్ధంబు నగు వచనంబు ప్రావృ 

ట్కాలవారివావా గర్హాసముడ్డ ్యంభణగంభీరస్వనంబునం దత్స'భాంతరకుడ్యం 
బులం బ్రతిధ్వనులు సెలంగ నిట్లనియె. 49 

దళక సందు సుమం త్రాదులతో (క్రీ రొసునకుం బడ భిశే పేకంబుంజేయ నాలోచించుట. 

క, మును మౌోపెద్దలు నునుముఖు, లినకులదీపకులు దొల్లి యీరాజ్యుం బుక్ 

దనయుినివ ౮ చాలించిన, యనువెల్లను మాకు డెల్ల మైనది'యె కదా. ర్0 

"లే, అట్టియి మెష్పకకులమునం బుట్టినట్టి 

'యేనును జగంబు నోవీన ట్రింతదనుక 
జాగసూాకత నిత్యంబు సతగ్థిధర, 

హీతుండ నై పూర్వికులభంగి నేలికిం గద, ర్! 

తే అట్టియేను మనుప్రముఖాఖలాచ, లాధివులచేత రశ్నీతం బగుసుఖా ర్ల 

లోకమును రానుచందద్రాభిపే.కరూప, లాభయుతముగ? జేయందలంచినాండ, 

"లే, అఖలలోకహి తా నై యవని నేలు 

నట్టి నాచేత నీగాత మనవరతము 
. వ్ర అలీ జన నాయతిని శౌ తప త్ర సచ్భాయయందు 

సకలజనములు చూకంగ జరితే మయ్యె. ర్ి 

నా, అశ్రాంతం బజితారిదురగ్గనాము రాకాజస్సదాజుష్టముక 

ఆ, 

సుతే యం బగుధ కర్మ భారము నతిస్థూలంబుగా మోాచి శ్రా 

ర కే సంపద దీర శే కాలమున... జేర ౦ బె స్టైనయి మనికి 
విశ్రాంతి న న్మదిం గోరినాండ సుత నుర్వీవల్లభుం జేసె ల్4 

. నురపతిసవాపీక్యు డు పరః స్తురమర్షనుం డన కనులా గణి సుం 

దరు డగు రాముండు నాతో, సరీపచ్చుం గె నకలిసద్దోణముల చేన్. న్గ్ర్ 

. కావున నే నిక బుధసం, థావిత మగుభూసురానుమతేమున సుతుని£౯- 

భూవిభునిం. జేసి పిమ్మట, నావిరినుఖగోవ్వీ నుండువా(డం జుండీ. ర్ 

పువ్యయా కుం డై డైనపూర్ల చంతు. త్రునిమాడ్కి, వణిలువాని ధర్మ పరులలోన 

నధికుం డై సరాము నభిననయోొవళా, జ్యభిపీ. క్తుం జేసి యలీరువాండ, ర్? 

లే, రమణ నెన్వనిచే జగశ్రయము నాథ, వత్తరం బయి యొప్పు నవ్వసువతీసు 

ర 

వ. 

శె పరీ దలంప మొ కనురూపుండై నృవ్భుండు గాదే తదాజ్ఞ చే వెలయరాబె, 

. ఈనర్వ్షమహీభారం, బాసుతు.పై నునిచి ధాత్రి నతులశ్రేయ 
శనంయుత( జేసి గత్ర, శేశుండ నె సుఖమం గాంతుం బయ ములరారన్, 

వాటియు నీకార్యంబు మొ “కనుకూలార్థం బయ్యె చేనియు సాచేశ మిక్కిలి ను 

మంత్రితం బయ్య నేనియు మొ రందజు నా కనుజ్ఞ నొసంగుండు భవడనును 



అయోధ్యా కా౦ డను. 181. 

తంబు వడయక కారన్టింబునడపుట ేను సచుర్థుండం గాను హి కాపీ తవిచార 

సామర్థ స్టింబునందు వీకంశు నధికుం డెవ్వం డన వలదు యారామాఫ్కేక 

విషయాలోచనంబు నాకు మిక్కిలి శ్రీయం బె యున్న చై 
ననంతకం కు జేతా 

కటి హొ తంబు గలిగెచేని యోచింపుండు విచారఠబుచేత నధికఫలం బైన: 

మధ్యస్థాలోచనంబు స్వజన చింతా ఏలతుణం బ
ై యుండు నని పలికిన నతనివిలో _ 

కించి సభామండ పాగతజను లందణు 
వృష్ట్రీ మేఘరిబు నవలోకించి శేకారానం. - 

బులు నీయుళుక్తాపాంగంబులక రణి పరమా
నందరనవూ రితవ్చాద యు లై దశర 

థుని బ్రశంసించి రప్పుడు హర్ష సమిరితం బై నజనోద్ధ్భృష్టనుస్నిద్ధసన్నాదంబు 

రాజమండ పాభ్థంతీరంబు నిండి చెలంగె నంత ధ ర్యార్ధవీడుం డగుదశేరథుని 

యభిప్రాయం బెజింగి బ్రావ్మాణులును రాజులును బౌరజానపదులతో నాలో 

చించి నిశ్చయించి మైకమత్యంబు నొంది యమ్మహీపతి కి ట్లనిరి, 60 

ంశ్చుర్థు జనంబంత యు దశరథునితో  దమయిఖినుతంబు. చెల్బుట. శా 

శే, అనఘ బహుకాల ముర్విపై నునుటకత నం, గరము వృద్ధుండ వైలివి కాన నీశ్చ 

ఛార్మికుం డై నరాముని ధర్త్మయు కి కడంగి జగతికి 6 బట్టంబు గట్టుమయ్య. 
—_ 

శే. విపులకాంతి శ త్రుంజయద్విపము నెక్కీ 

యాతపత్రావృతాస్యుం డ్రై యరుగుబెంచు 

నటిరాము నముహాబాహూు నమితసత్వు 
లు 

జలమి వీశ్నీంప గో లెద మలఘుచరిత. 
62 

ంశ్టుడు జనులంద ణు (శ్రీరాముని సుణంబుల౬ చద్రుశంనించుట, శ్రుశం- 

వ. అని-పలికిన విని గశరథుండు రామునిసరాగ్టీతిశాయితంబును దదభి పేకంబు 

సర్వజన సమ్మతీం బగుటయు జటీంగియు. నెతుంగనినాడపోశె సావ్రభిప్రాయంబు 

మూాటుసజిచి ప్రజాముఖంబునలన నెజుంగువాడై వారల నవలోకించి మోరు 

మద్వచన శ్రవణా నంతీర౦బున నించుక యెన విచారింపక రానునకుం బట్టాభి 

పీ కంబు గావింపు నుని పలికితిరి దీన 'నోక్కు సంశయంబు నొడముచున్నడి 

యేను ధర్మంబునం బృథివిచక్రంబు చాలించుచుండ ఉకానశాజ్యపట్టభళ ద్రం 

జై నమత్పుత్రు, నీశీంప నేత యల పొడమె నెజింగింపుం డనిన వారమ్మహీ 

పతింజూచి జేవా యేమందజుము నీచేత మిక్కిలి పరిపాఠితులమైతీమి నీయంద
ు: 

దోపషగంధం ఏంచుక యెన "తీదు సత్యం బెనను శామునిక శ్యాణగుణ 

'బాహుళస్థంబువలన వనీకృత చిత్తుల మైననూ చేత నిట్లు పలు
కఠతిబడి యె నమ్మజో 

తుండు చేనకల్పుండును గుణవలతుండును దీనుంతుండు నన విశ్రుతిం గన్న 

వాం డతనియందు నుంగ ళ స్వభావంబులును నితరపురువదుర్ల భంబులు నగు 

. సద్దుణంబు లనేకంబులు సన్నిపిస్ట్రంబు లై యుడు శత్రువులకై నం బ్రీతిజనకం 

ణ్ 
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న గుకౌర్యాదిగు ణంబుల నెల్ల నెణింగించెద' మారాముం డి తెరకు నంళజులలో ను_త్తముండు నమానువగుణంబుల చేత. బ్ర శ స్తుండును సత్య పరా క్ర ముండున సత్పుసువుండును లోకనమ్మతుండును సత్యధర్మ పరాయణుండును ధర జాండును సత్య ప్ర తిజ్ఞుండును నీలవంతుండుశు ననసూయకుండును తోంతుండును సాంళ్ళ వాదియు. బ్రయవచనలీలుండును గృతజ్ఞుండును విజిలేం ద్రి యుండును మృదు స్వభావుండును నతిసంకటంబులయం దైన నలగ కృతపరి త్యాగ రహీ కుండును భవ్యుండును దెవ్యమంగళ విగ్నహుండును భూతంబులకుం ట్రీయరూపసత్య వాక యు బహు శ్రుతవృద్ధబ్రువ్యాణో పాసకుండును దేవా సురమనుష్యులలోన సర్వా స్రంబులయందు విశారదుండును సమ్యుగ్విద్యా వ్రతస్నాతుండును సొంగచేద విదుండును గాంధర్వ శా స్తంబునంచోం గభ్భతపరి శ ముండును గల్యాణాభిజనుం గును సాధుసమ్మతుండును మ్ బి హేతుసవా స్రంబులయం దైన నతుభిశాంకః కోరణుండును మహోనుతియు ధ ర్యార్ధనిపుణుల గు ద్విజ శే) క్షు ల చేతసుశిశీ తుందును మహేప్వూసుండును నృద్ధ సవియు స్మితపూ ర్వాభి భాషీ యు నై యొప్పు నదియు నుం గాక, 

68 

బులును ననిష్టనివారణపూర్వ కేష్టప్రాపకత్వంబ్రునం బరమౌనం౦దజనకంబుల 

క విలనితన్ఫపధర్థ్యము రాాజ్యలవ్మతోం గూడ రామంచద్రునివలనం 

చ, 

గలిగె నతనిచే యశ ముజ్ఞ పల తేజము క్ గ్ర చాల వర్ధిల్లె రహిన్,. 64 
అతులమనీషుచే నలబ్బవాస్పతితో సరి సేయంగాం డగుకా హీతఘనవి కృమంబున సురేంద్రునకుం ట్రతినాది. యోప్పుచే నీతికి సముండు శై ర్యమున లీతగిరి ప్ర తీముండు సాధుస 
మృతుండు పజాసుఖళత్వమునం బంకజువై రికి సాటి రాం దగున్. 65 

. కరుణ గలవాడు గావునం గడంగి పరుల 
దుకీఖమునకును దానును దు9ఖతుం డగు 
నొరులయుత్పవమునకు మే లోర్చువాండు 
గానం చానును పరికుష్టిం గాంచు నధిప. $6 

. మజియు నెప్పు చేనియు సుమిత్రాపు త్ర సేవితుం డై పరులతోడ రణంబునకుం జని యందు వైరివధం చాపాదింపక మరలి పుర ఫ్ర వేశంబు జేయమి యెల్ల వారికి దెల్లంబు గదా యిట్లు పగతులం బరిమార్చి విజయలశ్షీవి రాజదూనుం తే నుహోత్పవంబునం బొదలుచు రథ వారణంబులలోన నిష్టం బెనదాని నొారోహించి మరలి పురప్ప వేశంబుం గావించి పౌరుల నందజ రావించి జన కుండుం గుమారులం జోలె ట్ సన్నుండై నిత్యంబును గుశేలం బరయు వింతియకా క పుత్రమిత్ర కళ శ్రాగ్నీ హో త్ర ప్రే వ్యశిమవ్యగణంబును యథో 



అ యో ధ్యా కాండము, 188 

చితవ్యాపారంబులం బ్ర బృవ ర్తింతురు గదా యనియును గర్మసుదంళితు లై 3 

శిష్యులు నిత్యంబును + శుక్రూమం గావింతుకు గదా యనియు నీద్భశంబు 

లగుకుళల ప్రశ్న ంబుల విపో ద్ర _త్రముల విచారించు నదియునుం గాక, 67 

మత్తకోకిల, ఆర్యసమ్షతుం డు_త్తమో_త్రముః డంబుజారుణ నేత్రుడుకా 

ర 

తే. 

లో 

శెర్యప్ర్యపరా క్రమంబుల కార్థ కిం బ్రతివాది స 

త్కార్యశీలి ధనుర్ల రుం డుపకారచి తుడు సంతతౌ 
చార్య కాలి మహానుభావుం డతండు-సుమ్మి మహీపతీ, 6 

సరసుండు శే శ్రేయోవంతుం, డురువి క మశాలి యు త్తరో_త్రరయు క్తి 

గురునంతవ ! కృ సతతము, విరుద్ధ కథలందు నతండు వ విరతుండు ధాత్రి న్. 69 

క. భూపాల శేఖరు? డరా, నోపహా లేంద్రియుఃడు నరసురోరగలోక 

వా్టపారవీము. డతీనికి భూపాలన మనంగ నెంత పో చింతింపన్ . 70 

పార్టి వేశ్వర యతనికోపషప్రసాద 
ములు నిరర్ధక ములు గావు తలంచి చూడం 

గోప మె త్తిన గడెలోనం గూల్చు రిపునిం 
గరుణ వొడమిన నంతలో ఘనుని జేయు, 11 

, దాంతములు సర్వ్పభూ ప్ర జాకాంతములు జు నంబులకు6 బ్రీతినంజననంబు లైన 

ఘనగుణంబుల నతండు పృ కాశ మొం దెనంళువుల దీపు డగుసవా స్రాంశుభంగి 
a 

వవంవిధగుణనిధి సు, శ్రీ వాశాన్ని ధిని ధర్మ శేవధి నఖలా 
వావరసమానునిం బృ, ధ్రీవనజూ తావే దనకు విభు డని తలంచెన్. 78 

క, జనవర నీభాగ్యంబున, వినుతగుణుం డై నరామవిభుండు సుతుం డె 

వ, 

జనియించెం బు త త్రగుణములు, గనియె ం న్యారీచుం డైన కాశ్యపుని క్రి కీయన్. 1714 

మతి యు చేవానురగంధరో్టరగమువాష్టలునునా నాన గర రాష్ట్ర) వా _స్తవ్యజనంబు 
లును వాహ్యాభ్యంతరజనంబులును జౌరజానపదజనంబులునూ విదితాత్తుం 

డగురామునకు బలాయురారోగ్యంబు నాశంసించు చున్నవారలు మణీయు 
వృద్దులును దరుణులు నగుగ్ర్రీలు సమాహిత లయి యశస్వి యగు 
రామునియభ్యు దయవిషయంబునందు సర్వ దేవతల నునేశించి కాల త్రయం 
బున నమస్కరించు చున్నవారు గావున దదీయాయాచితంబు భవత్ప్రసా 
దంబువలన సపబం బగుం గాక యని పలికి వెండియు.. 75 

"కే. రాము నిందీవరశ్యాము రాజకులల, లాము నఖలారివంశవిరాము సుగుణ 

చ. 

థామునిఖిలావనీధురంధ రుని గాంగం గాంతుము కదయ్య కన్నులకణువు దీ. 

అనఘు నుడారజుష్టు సుజనా ర్రివారు౯ా మధువై వై రితుల్యుం గాం 

వనగిరిభె థ్రైర్యు శరారు రఘుచంద్రుని మాకు హితంబుగాల లో 
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కనివవా ముత్సహింపంగ జగద్భరణాభినివిష్ణుంగాంగ నా 
తని నభివీ..క్తు జేయుము ముదంబు హితంబు యశంబు. గ ల్లెడిన్. 77 

క, అని యీగతి నుత్క_౦ఠను, ననువారల ఫాలకీలితాంజలులం ౫ 

x 
వ 

రా 

కొని నరపతి (గ్ర మజ ని,ట్లని యె. బ,యముహితము(దోంపనతులమృుదూ క్లిన్, 

జనహీ తముకొణికు మత్పియ, తనయునిం బతిగాగ మిరు దలంచినకతనళా 
మనమునకు ముదము చేకురె, ననవరతము మత్స భావ మతులం బయ్యున్, 

ఎర్రుథు దళరభథుండు పసీస్థాదులతో రామాభిషేకోేచికసంభొరంబు లెనంహార్పుం డనుటు. య్రైదుం- 

వ, అని పలికి యద్గరారమణుండు వారి నందణి నయ్యు తెజంగుల సంభావించి 

౮X 

వా రందజు వినుచుండ వనిష్టవామ దేవులను దక్కినభ్రావాణ శే?ఘ్టులను విలో 
కించి యీహై త్రమాసంబు పుణ్యం బై శ్రీమంతం బె పువ్పీతకాననం బై 

యొప్పు చున్నది గావున మత్కుమార శేఖరుం డగురాముని యావరాజ్యం 
బునం డభిషి కునిం జేయ వలయు సర్వసంభారంబు లొనగూర్చుం డని పలి 
కిన గర్గరనాయనంబు లగుదళరధునిపలుకుల కలరి నభాసదులు సాధువాక్యం 

బుల నభినందించిన సజ్ఞనఘోషంబు తుములంబె చెలంగెంబదంపడి యమ్మహో 

నాదంబు శాంతిం బొందినయనంతరంబ సశేశషరుండు మునిలోకగ్రావాణు లైన 
వసీఘవామ బేవుల నవలోకించి యి ట్లనియె, 80 

క్ అద జో * తనయునియభి పే. కార్థం, బనుపమగతి నెద్ది కర మర్హము దానిం 

బనివడి సపరిచ్చదముగ, ననుష్ఞ య్యా నర్హులరు నుహోమునులారా, 8! 

. అని విన్నవింప విని యమ్మునివర్య్ళాలు రాజవరునిముంగల ఘనఫా 
లనిబద్ధాంజలిపుటుు లయి, వినయముతో నున్నవారి వీషీంచి తగన్. ప్రి 

. సర్వామధులును బూజా ద్రృవ్యములును గా ర్రస్వరముఖదివ్యరత్నములును 

మధువును ఘృతమునుబృధుకంబులునులాజలును క్వేతమాల్యంబులునున ఖండి 
తాంబరంబులు వేగయాయితం భొనరింపుం డదిగాక యరదంబు నాయుధములు 

దతగూర్చుం డెలమితో(జతురంగ మగు మనబలమును గూర్పుండు భ ద్రకరణి. 
. జామరంబులు పాండురచ్చ త్రమును సృఘ్యుగ, శాస్తాలచర్శ్మంబు నగ్నివర్ష 
హేమకుంభ శతంబును చెల్లి యుదయ, వేళ కొనగూర్పు. డధిపాగ్నివేశ్శమందు, 

. మణియు మణిదండమండితమహోన్నతకాంచనధ్వజంబును హీరణ్యశళ్ళంగాలం 
కృతశ్చంగం బగుమహోత్షంబును శీథు90గున నాయితంబు సేయింపు* డని 

పలికి వెండియు నిట్లనిరి, 84 

, అరసి సను స్తపురాంత౫, పురనరణదాగ్గీరములను భూరిసుగంధో 

త్కృరచందనసుపుమాలా, గవథూసంబులును వేగ గ సేయుం డొగిన్. 85 

. మటీయు దధిశీ రసంస్కారవంతంబును గుణవంతంబును వ్యంజనో వేతంబును 

సరసపడార్థనంపన్నంబు నై నమృష్టాన్నంబు గావించి యొల్లి ప్రభాతకాలం 



అయోధ్యాకాండ ము, 195 

బున నపీిమితే బ్రాహ్మణ వరుల రావించి సత్కరించి యేష్టంబుగా భోజనంబు 

చీయించి పుష్కలంబుగా దశీణ లొనంగుండు సూరోన్టదయకాలంబున 

_వేదపారగు లగువిఫ్రుల స్వ స్తివాచనంబునకు నియమింపవలయు నానావిధ 

లౌ 

తే, 

రథగతుని నతజన మనోరథ ఫలదుని, రామచంద్రుని గాంచె నారాజనరు(గ్లు, 

పరమాసనంబులు గల్పింపుంయ వురంబునం దెల్లెకలం దోరణధ్వజంబు లెత్తుట 

కును రాజమార్షంబు గై సేయుటకును దగినవారి నియోగింపు€ం డదియునుం 

గాక తాళావచకు లగున ర్హకాదు లందజును గణికలును జతుర్విధాలంకారం 

బులం గై సేసి ద్వితీ యద్యారంబున నుండునారుగా సంఘటెంపుండు మజియు 

జేవాయకనవై త్యంబులందు దశ్నీణాన్నమోదకవాస్తు లై మాల్యప్రదాన 

'ఊూగ్యులు వేర్వేజు నుండునట్లు సంస్థా పింపుండు నిబదదీశాసు లగుయోధులు 

సన్నద్ధు అ థాతాంబరంబులు ధరించి మహోదయం బగుముహోరాజాంగణం 

బున నీంకియుండువారుగా నియమింపవలయు నని యధికారులకు రామాభి 

చే.కోపయోగికార్యంబు లన్నియు నాజ్ఞాపించి రాజశాననంబున సర్వంబునుం 

గావించి వాన్ట వ్రీతియు క్తు లై దశరథునకు సర్పుంబు నుపకల్పిశం బయ నని 

యెజింగించి రంత నమ్మహీపతి సుమంత్రు, ననలోకించి యి ట్లనియె, 66 

తత్తు సుమం త్రు,6ండు దశరశనునికడకు (శ్రీరాముని. దోడి తెచ్చుట. శశ 

, నయ మార నీవు చని సా,రయశో నయధర్శబుద్ధిరము్యుం డగుము 

ర్పి)యపుత్రు డై నరాముని, రయమునం దోడుకొని వేడ్మ ర మృిచ్చటికిన్". 

అనిన మహో ప్రసాద మని యాతండు నేలిన వానియానలి 

న్లని రథివర్యుః డై నరఘునాథుని సీ మురథస్లుం జేసి నె 

మ్మనమున సమ్ముదం బలరం బౌొరులు చేదుకతోడం జూడం దో 

డ్కొని చనుచెంచె భూవిభుని గొప్పహజారము జేరి యచ్చటన్, 88 

ఒకవంక. బ్రాచుస లతర్థికలంక చిత్తు లె జయచిహ్నాములు పెక్కు సన్నుతింప 

నొకరోూూోర చానీణాత్యులు తటింగని తను బేశ ప్రవృత్తులం "జెలియం జేయ 

నొక చెసం బాశ్చాత్యు లొగిం దనునున వ్రల కిదియె కాలం బని యెచ్చరింప 

నొకక్రేవం దగ నుదీచ్యులు గరములు మోడ్చి కరములు గొనునుని “కరము వేండ 

.నన్య్యు లగుకాననమహీధరాంత వాను, లై నమ్హేచ్చులు గొలువం దదంతరమున 

దివిజపరివృతుం డై నవా సవుని భళి, నిండుకొలుగండి డశరథనృపవరుండు,. 9 

. ఇనకులాంబుధిసోము నిందీనరశా్యిముం గనునీయగుణకీలు ఘనకపోలు 

సురుచిరకీ ర్రిని సుకుమూరమూ ర్రిని సద్దుణగేసాు నాజూనువౌసహూు 

జ్ సోః ఇక వ రమణీయవదనుని లావణ్యసదనుని నేత్బోత్సవ దు నిత్యవరదు 

నధిక శేజోలాభు నాదిత్యరాజూభు సౌవర్ణ మణిభ ఫు సత్య థాషు 

నిమతవిధ్వంసనో చి తవీరి యుతుని, భవ్యవారిత్రు, నూతన దివ హేను 

స్థ 
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క. కని తృప్తి నాందం డయ్యెను, మనమున ఘుర్హాభిత ప్ప పమనుజులను ముదం 

వ, 

బున బొదల౭ జేయు సర, న్యని క్రియ నలరారు నందనుని సుందరునిన్. 91 

మణి యు గంథర్వరాజ ప, స లిముం డగువనాని విఖ్యాతపౌరుషుం డగుచానిల బచౌప 
ఫోషయు కసమానస త శ్లేగ్టేముహాదీర చాహుం డగువాని మహాసత్తుస్టిం డగు 
వాని దదనుగుణవిశేవను శ్రమాగంగగనునుం డగువానిం జం ద్రకాంతాననుం 

డగువాని నత్యంత ప్రియదర్శనుం డగువాని మూపాదార్యగుణంబుల వేశం 
బురుషులదృష్టి చి త్రాసహారకుం డగునాని తనసమాూపంబునకు వచ్చుచున్న 

వానిం బ్రతికముణదర్శనంబున నవనవస్రేమాస్పదుం డగువాని రానుభ ద్రుని 

నిర్ని మవద్భృష్షి నవలోకించి పరమానం పభ 6తాంతనకరణుం చె యుంజె 
లు దం 

నప్పుడు. Sp) 

క. అంత సుమంత్రుడు నీతా శాంతుని యరవంబు దిగిచి కడువేడుక్ గు 

చ. 

ఆ ఖు 

ర్వంతికమున కరుగునతని, చెంతం జన నొసల గలుసేర్చి ముదనమునన్. 98 

జనకసుతావిభుండు నృపన త్రము గన్లానువేక్కతో గిరీ 
శనగసమాననవష్థిఘనసాధముమిాందికి నెక్కి. భ క్తిచే 
జనకుపదాంబుజ ౦బులకు జూంగిలి (మొక్క తదంకికంబునం 

దనుపమలీల నుండె ఘటితాంజలి మై వినయంబు దోంపంగన్. 94 

ఇవ్వధంబునం దనకు నమస్క్రించి పార్వ భాగంబునం గొలిచి యున్నకు 

మార శేఖరు నవలోకించి బాహువుల నాకర్షంచి కొండాకసేపు గాథాలింగ 

నంబు( గావించి పదంపడ్డీ దిన్య కాంచన ముణిభూ పీ.తరు చిరవీఠంబునం గూర్చుండ 

నియోగంచిన నాసీనుం డె డె విమలుం డగుసూర్యుం డుదయంబునందు సుమేరు 

కె లంబునుంబో లె స్వశరీర కాంతి చేత నయాస్థ్రీసనంబును భాసమా సంబుం 

గావించె మఆియుం డచే ఎభామంన పంబు వసిష్ట. పశరథాది టబ్ర్శారి రాజస్థల చేత 

ఛ్రాజమానం బయ్యును విశేషించి రాము; 'నిచేత విమలగవొనతు త్ర, కోభిత 
శోకదాకాశంబు సంపూర్ణ చం ద్రునిచేకింబోల నుద్దీపీతం జై యుండే నిట్లు 

సుఖోపవిస్ణుం జౌ నవ్రియకుమారు నవలోకించి యాదర్శతంసంస్థితు డై డన 

తన్ను పీలోకీంచి " యలరుమునుజునిదూడి డ్కి_ దశరథుండు. సంతోమీంచి 
మందహోాససుందరవడనారవనిందుం శై కాళ్యపుండు వురందరునకుంబో లె గాస 

ల్యానందనున కి ట్లనియె. 95 

రురు దక కఖభుండు . దీ ,రాముని. భరణీ భాడంబు నహొంప నియోగించుట శుధుం- 

రావముభ దృ నీవు రవ మణతో నవయహాప్పు సత్నె య'సమశ గృపత్నియందు 

సద్భ శసుతుండ వగుచు జనియిం:చి. వి నాకు, సకలసద్దుణములసత్పి[యుందుగ: 

లే, ఛార్ణీ ప్రజ లెల్ల నీచే రమింసం, బడిరి కావున నింక వై భవము మెణయ 
వువ్యయోగంబునం డెల్లీ పుడమికెస్లి, నాథుండవు గమ్ము జూనకీనాథ నీవు. 91 



అయోధ్యాకాండ ము. 

కే, ప్రకృతిచేతనె మిక్కిలి రామ నీవు 
విమలగుణరాళి వె కివి వేణ చెప్ప 

నేటి కై నను గృప నొక్క హీతేము నీకుం 

దెలియ జెప్పెద వినుము సందేహ ముడిగి 

శే, వినయ మూంది జతేంద్రియనృ త్రీ గలిగి 

యంగనాదిక కామజవ్యస నములను 

వాక్పిగువ తాదికోపజన్యసనములను 

విడువు మది నీతివిదు. డైన విభునిగుణముః 

"జే. ుజియుం బ్రత్యమవృ త్రిచే మం త్రివరుల 

నింపు సాంపార నెపుడు రంజింప మోవు 

తశ్షముఖసర్వుజనులం బ్ర త్యతపదము. 

'జేగ్చక పరోవ్షవృ త్తి రంజింపు వళ్స్ 

వ మటియు( గోస్టాగారా యుధా గారంబులత్ “ంగూడం్రశ్_స్తవస్తునిచయం 

సంపాదించి. 

క, కర మనురక్తప్ర కృతిత, ధరణిం బాలించు నెవం డతీనిమిత్రు లొగి౯ా 

187 

68 

99 

100 

బులు 

101 

బరమొనందము నొందుదు, రరర లే కధిగ తామృతొమరుల క్రియన్ . 102 

కీ. కావున గుమారవర యీ, భావము భావంబునందు భద్రంబుగ సం 

భావించి ప్రజల నందణి,, బోవుము జగ బేకరాజపూజుస్టండ వగుచున్, 108 

కో, అని పలుక నతనిపలుకులు, విని యచ్చట నున్నరామవిభునా పులు వే 

చని కౌసల్యకు. జెప్పిరి ఘనమతీ రామాభిషేకకభథ ముద మలరన్. 

క. ప్రమదారత్నం బగున, య్యీమ నానారత్నకాంచనాంబర భేనూ 

104 

_త్రమమాల్భ్థహోరములు నెయ్య మెలర్పంగ6 బ్రీతిం దత్సిగయాఖ్యులకొసం గెన్ . 

క. అంత ధరి త్రీతనయా, శాంతుండు జనకునకు (మొక్కి. కాంచనరథ మ 
లో 

త్యంతముదంబున నెక్కి నిజాంత$పురమునకు. జనియె ననుచరయుతు. డై, 

ఉ. పౌరులు మేదినీవిభుండు వల్కిన వాక్యము లాలకించి యా 

భఛారుణినాథు వీడ్కొని ముదంబున నిండ్లకుం బోయి యందు సీ 

'తోరమణీవిభుండు వసుధాధిపుం డయ్యెడు నంచు నెంచుచు౯ 

సారనుతి న్చురార్చనలు సల్పిరి భ క్రినిబద్ధచిత్తు లె. 

క, అట దశరథనృపరజనీ, విటుండు ప్ర భానయుతుం డగుచు వెండియు వార్షో 

101 

త్మ_టమున మంత్రం బోసరిచిి పటుమతీ నిశ్చయము జేసి పదపడి పలి కెన్. 

క, ఎల్లి తగం బుప యోగం, బల్లన జలడాళుణాతయుం డగుజనకసు'తా 

వల్లభుని నిజలజగతీ, వల్లభునిం జేయువా యడ వరమతులారా. 

చ టిని యిటు లానశళిచ్చి విభుం డాత్మగృవాంబున శీన్న సూతుని 

109 



189 గోవీనాథ రామాయణము 

వినవిత గాత్రు, శాం బనిచి వెండియు రాముని. దోడి తెమ్ము నీ 

వనిన మహాప్రసాద మని యాతండు రామునిడిన్భమందిరం 

బునకు రయంబునం జనియె మోమున సంతస మంకురింపలోన్ , 110 

ఎదురు సుమం త్రు, (డు వెండీయు దశరథునికడకు రాముని దోడి తెచ్చుట, ర్రైర్రుం- 

వ. ఇవ్వ్ధంబునం జని జాభాశికులచేతం 'దనరాక నెజింగిం చిపుచ్చిన నా రాముండు 

శంకాసమన్వితుల డగుచు నతని రయంబున రావించి యి ట్లనియె, [1 

క, అనఘాత్మ్య నీదుఠరాకకుల బని యెయ్యది యనిన రాజు పదపడి మిము గ 

న్లానం దో _కె మ్మన వచ్చిలిం బని గలిగిన వినం దగు న్నృపాలునివలనన్ . 

క, అన విని రాముడు గ్రమ్మజి; జనకుని గనువేడ్క మదిని సందడి పెట్ట 
న్ఫృన రాజభవనమునకుం, జనియె నతండు వెంట నడువ సత్వరు: డగుచున్, 

క్, వచ్చినతనయుని గనుంగొని, ముచ్చట పడి దశరథుండు మోమున మోదం 

బచ్చుపడంగ భుచిరాసన, మిచ్చి హీతము దోంపంబలిగె నృుదుమధురో క్లీన్, 

4, మించిన వేడ్క_తో జనులు మెచ్చంగ. "బెక్కుదినంబు లు జీ 

వంచిన కారణంబునం బ్రవృద్దు(డ నైతి ననారతయు న 

భ్యం చితభూరిదశీ ణల 3 నన్నవదిన్టీశతంబు లుర్విం గా 
నించితి సంతతం బనుభవించితి సః ప్పీతభోగ భాగ్యముల్ 115 

శే. అట్టిసకలార్థసిద్దుండ నై ననాకు, నిరుపమేష్టసుతుండ వై. నీవు ప్రీతిం 
బుట్టి తివి గాన 'నావేతం బు త్రవర్య, దత్త “ముగు రాజ్యము భరింపందగుదువీవు, 

వ, మటేయు నభీవ్నంబు లగువీరసుఖంబులు నాచేత ననుభూతంబు. లయమె్ట యాగా 

ధీతపుత్త ద _త్తను ఖోపభోగంబుల చేత చేని ర్ల పిత్ళవి ప్రాత, బుణంబులవలన విచు 

కుండ? నైరి నింక భవడభిషేకంబుకంటు నొండు కార్యం బెద్దియు. నొజుంత 

లేదు కావున నే నెద్ది గణిపీన దానిం గా దనక చేయవలయు నని పల్కి వెండి 
యు ని ట్లనియె. 117 

కే. అనఘ యిప్పుడు ధారుణీజనము "లెల్ల 
నిన్నుం బతింగా దలంచుచు నున్నవాగు 

గాన యువరాజ పట్టంబు గ మ్షైదను భ్ 

రింపువా సర్వభూథార మింపు మెజియ. 116 

సీ, అనఘాత్త ఘనతారుణాళుభంబులు పెక్కు కలలోన నిప్పుడు కానంబడియెం 
జటులని బాతనిస్తనమహోల్కా తకు ల్పడసా?గ మశత్తారభామరాపూు 
రవిముఖదారుణ గృవాములచే నవష్టబ్బ యయ్యె నటంచు సకలదైన 

చింతకు లిప్పుడు చెప్పిరి గావున నిట్టియుత్వాళము ల్పుట్టు మెల్ల 

ఆ. నననిపతికీం జేటు నగుం గానిచో మితి, పెట్టరానివగపు పుట్టు "నింక 

నిట్టి దశలలోన చెద్ది బొందకమున్నె, థారుణభ రంబుః డాల్సొ పుత్ర, త్ర, 119... 
wa 



వః 

క్, 

వ, 

అ యో ధ్యాకా౦షవము, 199 

అదియునుం గాక, 120 

అనఘాత్మ్మ శరీరుల నె, మ్మనములు దలపోయ నిమిషభం౦గురములు గా 

వునం దలంచిన పని యప్పుడె, యనుకూలము చేయవలె సమంచితబుద్ధిన్ . [21 

అట్లు గావున నాలస్యంబుం జేయుట కర్టంబు గాదు చేడు చంద్ర్రుండు పునర్వసు 

నతు త్ర సహీతు( డై యున్నవాం చెల్లి పుహ్యయోాగంబు నియతం బని దైవజ్ఞ 

లా చేశించిరి కావున నమ్మహనీయళుభ లగ్నంబునందు సకలమహీరాజ్యుంబున 

కభివీ, కునిం జేసెద నేంటిరా త్రి సీతాస మేశంబుగా దర్భప్ర్ర స్తరశాయి వగుచు 

నుపవసింపు మేతాదృశళుభ కార్యంబుల కనేకవిఘ్నుంబులు సంభస్ంచు నట్లు 

గాకుండ నపమాదు లగుసుహృజ్ఞను లెల్లెశలం గాచికొని యుండువారు గా 

నియోగింపు మని పలికి యద్దశి రథుండు దొల్లి శేక్షయ రాజు నకు రాజ్వుం 

బుంకువ జేసి శై శేయిని బెండ్లి మెనవాండు గావునల దద్వు బత్తాంతంబు మనం 

బున నిడికొని వెండియు. 142 

. భరతుండు గృమ్మణిం బురమున, కరు చేరక మున్నె రఘునరా నీవు మహీ 

వరుండ నగు టొప్పు నని యే, నరయుదుం జిత్తంబునందు ననవరతీంబున్ . 128 

డదు దళరథుండు భరతునిగుతంది కంకించుట. త్రైుధిం 

అని యిట్లు భరతునిసాధువృ త్తంబు నెజింగియు రామన్నేహూంబునలన రాజ్యం 

బుకొజికు నెట్లు తనచి_త్తంబును శంకించె నట్టు ఛభరతీచి త్తంబును శంకించి పలి! 

సద్దుణయు కుం డై నభరతునం దిట్టిశంక యు కంబు గౌ దని పలుకునో యని 

యాలోచించి తేత్సరిహోరంబుకొణికు నురల ని ట్లనియ. 134 

అనఘుండు ధర్త్మతీలుండు దయాహృచయుండు బి తేంద్రియుండు .నై. 

తనకు నతండు సాధులపథంబు మనంబున. బట్టి నీయెడ 

న నతరభ క్రిగారవముం గల్లినవా( డగు నైన నేమి ౧౫౮ 

మనుజులచి త్ర మస్థీరము మాటికి నమ్మంగ రాదు తద్గతిన్ . 12 

కుజనులమనం బె కాక య్య కూరజనుల 

మనము చపలత్వు మొందునే యసంగ నలదు 

సత్యధ ర్యాభిరతు లై నజనులచి త్త 

మైనం గృతశోభి యగు నిక్క. మనఘచరిత్. 126 

CA 

. అని పలికి ఏడుకొల్చీనం దండ్రిచేత ననుజ్ఞాతుం డై రాముండు దచ్చరణంబు 

లకుం బ్రైణమిల్లి నిజనివాసంబునకుం జని యన్లుహోత్చనరబు 'నిజజనని శెజిం 

గించుతలంపునం బడంపడి తదీయనుందిరంబునకుం జని యందు. , 427 

ంర్భుడ్టూ శ్రీరాముడు దళరథాఫిప్రాయంబు6 గాసణ్యఘం చెల్బుట. శస 

రాముండు గనియెం బూజా, ధామంబున మినుపటముం దాలిచి నీయతిం 

దామోదరుం దలంపుచు నుద్దాము శ్రీం గోరుచున్న తల్లిని బ్రీతిన్. 128 
( 
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వ. మజియు. నంతకుమున్న చనుచెంచి యున్నసుమ్మిత్రాసౌమిత్రి, ధి త్రీ పు త్రి కలం 
గాక లక్ముణునినలన రామాభి పేకన్ఫతాంతంబు విన్న దగుట హర్ష ఫుల 
కితసరాష్ట్రంగ యై కనుంగన మూసి స్రాణా యానుంబున. బరమవురుషుండై న 
జనార్షనుని ధ్య్వానంబు సేయుచున్నతల్లి నవలోకించి తచ్చరణంబులకు నియ 
మంబున నభివందనంబుం గావించి యనిందిత యగున దేవికి బ్రియంబుగా మధురవాక్యంబున నిట్లనియె. 129 

తే. అంబ రాజ్య పొలనకర్మమందుం దండ్రి 
చేత చేండు నియు కుండ నైతి నేను 
నెల్లి పుమ్య యోగమున నహీనరాజ్య 
పట్టబద్ధుం చేసెద నని పలికె విభుండు. 80 

వ. మజియు నీరాక్రి సీతాసనేతంబుగా నువవాసం బుండు మని బుత్విగుపా 
ధ్యాయసహితుం డై రా'జేంద్రుండు నన్ను నియోగించెం గావున నెల్లి మత్స 
ట్టాభిపే.కంబునందు నాకును సీతకు నేయేమంగళకర్ష్మ్మంబు లాచరింపం దగు 
నవి యెల్లం జేయింపుం డని పలికిన జిరకాలాభి-కాంశీ తం బె నతల్సి)య 
వృత్తాంతంబు విని యానందబాప్పుధా రాపూరితలో చన యై యిట్లనియె. 181 

తే. అనఘ రామ చిరంజీవివగుము నీదు రిపులు వాతు లైరి నీవు ను క్రీయుతుండ 
వగుచు నాబంధుజనముల సలసుమి త్ర, బంధువులంబ్రోవు మానందపరులం చేసి, 

"లే, వత్స నీచేత మితం డ్రివరగుణముల్క, చేత నారాధితుం డయి చెలం గాన భవ్యనకు త్రదినమందు భద్రమూంర్తి, వై జనించితివి గద నాయందు నీవ్ర. 
శే, రాను యిబ్భంగి నిత్వ్వోకురాజ్యలన్నే 

—_ద యింపు సొం పార ని నాశ యించెం గాన 
న చ్యుతునియందు నేం జేయునట్టిసు వ్ర 
తంబు చేంటి క మోూఘ మై తనశెం గాచె 

184 
క. అని యిట్టు జనని పలికిన, విని రాముండు సంతసిల్లీ వినమితతనుం డై. తనమో, ల నున్నలత్మీణుం గనుంగొని యిట్లనియ హోసకలితాననుం డై. 18 
"కే. అనఘ నాయంతశాత్శ వై నట్టి నిన్ను, రమణతో బాంటె నివ్య్వాకురాజ్యలమ్మీ సంతతంబును ననుంగూడీ సంతసమున, నింపు సొంపారధా త్రి బాలింపు షింక్, 
తే, అభిను తాఖలభోగ్యపదార్థ రాజ్య, ఫలములను బ్రీతి భుజియింపు ములఘుచరిత రాజ్యమునుజీవితంబును రమణ నెపుడు, మిం చిభవదర్థ మౌత్యంగామించు చుందు, వ అని పలికి లత్ముణుమనంబుం గలపికొని తేలిక నమస్కరించి సీత కనుజ్ఞ ళా యొసంగి నిజనివాసంబునకుం జనియె నట్లు డశేరభుండు వ్ర తోపవా సాదికంబుః mm గావింపు మని రాముని నియోగించి పదంపడి వసిష్ట రావించి యి ట్లనియె. 



సీం 

అయోధ్యాకాండ ము. 191 

ంధథియు దకరథుండు రామునిచే నుపవాసంబు6 జేయింప పసిస్టుని నియోగించుట. ఛైఠ్టుం- 

అన ఘాత్త నీవు రయంబునం జని రమాబలయకో రాజ్యలాభంబుకొ ఆకు 
రాముని జండు భా ర్యాయుతంబుగ నుపవాసంబు.6 జేయింపవలయు ననిన 
నవాని యట్ల కా కని బ్రావ్మాణోచికం బెనరథం జెక్కి_ మానితేముగ 
రాముని గుణినుందిరము నకు. జని మూందువాకిళ్లు దాంట్ పోవంగ నతని 

"తే, రాక ఫణిహారు లెటీంగంప రామవిభుండు, సతర్చిరంబున నమృునిస_త్తమునకు 

వ. 

చ, 

క్ 

వ, 

నెదురుగావచ్చి సంతోషమెసంగరథము, డించిపూజించినుతులు గావిం చెనపుడు. 

ఇట్లు భగవంతుండును మం త్రృకోవిదుండు నగువసీస్టుండు రామునిచేత నవతా 
రితుండును సత్కారసత్క్భృతుండు నై నె వీయార్హ్య © డగురామభ' ద్రు, దు, నవలో 
కించి ప్రసాదసుందరవ దనారవిందుం 2 హసుచు న్ు ఏందానందంబున 'సెట్టనియె. 

నెనరున నీగురుండు గరుణించె రహి న్నసాషుండు వంశవ 
ర్థనుని యయాలినట్ల శ్రగ నాజస్టపదస్థున స్తునిం జేయు గాక చె 
ల్లి నిఖలరాజ్యారమును స్రీ తి నహించెద ఏవు చేడు పా 
వనగుణ పర్నితోడ నుషవాస్ మొనర్పుము మంగ ళౌర మై 141 
అని పలికి మునిప్రవరుండు, జనకజతోం గూడ రానుచం ద్రుని వేగం 
బున నుపవాసము చేయిం, ఇను పధిఫపూర్వకము గాంగ పస యుల్లనిలన్-. 149 

ఇట్లు ధృతవ్రతుం గావించి రామునీవేత నర్చితుండై యామంత్రణంబు వడ 
తదీయదివినదనంబు వెలువడి మరల రథారూఢుం డై శాజమోర్గంబుం ఎట 
చనియెం దదనంతీరంబ. 148 

తే, అవనిజాపతి వ్రీయవాదు లగసువాజ్ఞ 

వ, 

క, 

వ. 

నములతోం గూడ నంత8పురమున కరగ 

నచట చారల కందజు కాన్మనిలయ 

ములకు విచ్చేయు. డింక నని సల వొసంగె. 144 

అప్పుడు. 145 

తగ హృష్ట యువరిజన యుక, మగుఠరామాలయము వికసితాంభోజము మ 
త్రగరుత్ర తృత్చ$కరయుతం, బగుకానారంబుభంగి నలరాశె రహీన్, 116 
ఇల్తెజంగున నవ్వనిష్టుండు రాజభవన ప్రఖ్యం బగ రామని వేశనంబువలన నిర్ల 
మించి రాజమౌార్లంబు విలోకించె నడి మటీయు రామాభిషే బక దర్శన కుతూ 
వాలజనసమూహాంబుల చేత నభిసంవృతం జె తొలంగం దోయ రాక యుండె 
జనబ్బృందోర్తి సంఘర్ష హర్షసంజనితం బై నతదీయనిస్పనంబు సాగరస్వనంబు 
భంగి జెలంగుచుంజె నయోభ్యాపట్ట ఏటు౯ాం౦బు ని _కృసంమవుష్టరథంబును వనమా 
లియును నముచ్చితగృవాధ్వజంబునై. చూడ్కికి వేడ జేయుచుండె న పుట్ట 
ణరంిబునం గలన్ర బాలవృద్ధజనంబు లెల్ల రామాభిషేకం బనుళుభ వా ర్త ర విని 
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వృజాలంకారభూతంబును సకలజ నానందవర్షనంబున గుతన్మహోత్సవంబుంగనుం 
నొనుతలంపున సూరో్యోదయంబుం గోరు చుండిరి యిట్టిజననం బాధం బగురా 
జమార్షంబు ననలోకించుచు నజ్జనౌ"ఘంబును విభజించుచున్నవాండు పోలె 
మందగమనంబునం జని చని సితాభ్రాశిఖర ప్రఖ్యం బగురాజ ప్రాసాదం బారో 
హించి శక్రునిచేత బృవాస్పతియునుంబోఅ నద్దశరధునిచేతం బ్రత్యుద్గతుం 
డును సమర్చితుండును గల్పితాననుండు నై యతనిచేత నామంత్రణంబు 
కనీ సభాసదులకుం చెప్పి నిజనివాసంబునకుం జనియె దశరథుండు నచ్చటి 

వారల నెల్ల విడుదులకుం బోవం బనిచి దృ ప్త్పకంఠీరవంబు గిరికొందరరిబునురి 
బోలె న్య వేష ప్రమదాజనాకులంబును మహేంద్ర వేశ్య ప్రతిమంబు నగు 
నిజాంత$పురంబుం బ్ర వేశించి చందద్రుండు తారాగణసంకులం బగునభంబునుం 
బోలె నద్దివ్యభవనంబు వెలుంగం జేయుచుండె నంత నిక్క_డ. 147 

 మునివరుడు సనినవిన్ముట, జనకను కానల్ల భుండు స్నాతుం డై నె 
మ్మనమున నియతి౯ మధుసూ, దగుని నుపాసించె నాత్త్మదయికాయుతుం డై. 

: శిరమునందు హావిష్పా త్ర నిరవుళాల్సి 
నూధవునకుం బ్రియంబుగ నుంత్రపూత 
మగుఖఘృతంబును బ్రజ్వలికాగ్ని యందు 
హోమ మొనరించె నతులకల్పో క్షసరణి, 149 
చిలు వొప్ప౯ రసునాయకుం డలహావిక్నేమంబుం ట్రాశించి శే 
నలభ క్రి౯ గృవా దేవసద్యమున భాస్వన్నూత్నదర్భాసన 
స్టలివై జానకి గూడి శాశ్వత శుభా జార్భంబు వరిల్ల దో 
వాలనిష్టకా శయనించ నూధవగుణభ్యానంబు గావించుచుశ్. 150 

వ. ఇట్లు సుఖనిదం జేసి పృభాత కౌలంబున మేల్కని. 151 
. వందిజనంబులు మూగధు, లందంద మయొనర్చు శ్రుతిసుఖావపా మగువా 
గుండము విని రఘునాథుం డ, మందానందరసభరితమూన నుం డగుచున్. 185 

. విమల మొమపటలి బు చాల్చీ నియతి౯ వేగం బె సాభ్యాదికృ 
త్యములం దీర్చి నీతాంతభ క్రియుతుః డై యంభోధి రాట్క_న్య కా 
రమణుం జి_త్హములోం దలంచుచు నతు ల్లావించి భూజేనతో 
_క్రములకా మన్నన సేసె ఛావిళుభసంధాన క్రియా వేత్సతన్. 158 

. అంత, 
154 

. ధరణీనురకృతపుణ్యా, వారవంబును భారికావాశార్భటి నుధురో 
త్క_రతూర్యఛాపనము దృత్పురము ప్రతిధేష్టిను 'లెసంగం మూర్మం బయ్యెన్, 

- పురజనులు రామవిభుం డృ త్తజి సీతాయు కుం డగుచుం దడయక వ్రతీముకా 
గురుభక్తి సల్ఫుటయు నిని కర మామోదించి రధికోకౌతూవాలు లై 156 



అయోధ్యాకాండ ము. 193 

ందుడు రామునిప ట్లాఫిషే కంబునకుం బురజనులు పట్టణ మలంకి రించుట. చుఢం 

క. అంతేటం బురమునం గలవా, రెంతయు రామాభిషేక మేర్పడ విని తే 

మ్యంతంబున( బట్టణ మా ,చస్టంతము గయిసేయం దోడంగి రామోదమునన్. 

సీ నీతా ద్రశిఖరోపమాతత చేదతాయతనంబుఎందు నంచితన గంబు 

లంద? జై జై తృములందు నట్టాలకములందు లలిశకృ్ళం గాటకరథ్యలందు 

స్ట్ శ్రీనుత్కుటుంబసమృద్ధ గేవాములందు సౌవర్ణ మయసర్వస భలయందు 

వివిధ పణ్యస వృుద్ధవిక్ట నా నాపణముబం దతులిత ధప్తజము లాతతపతాక 

. లలచె గాయకులును గణెకలును నటులు 

న_ర్తకులుం బురి నందంద నయనహృృదయ 

కర్హ శ ర్హావవాంబులు గాగ బాడి 

రాడిరి తదుత్సనజనితవాగ్గు లగుచు. 158 

మణి యు రామాభి పే. శార్థంబు ననుడెంచి యున్నజనంబులు రమ్య చత్వర 

మందిరంబులం గూడికొని యన్యోన్యంబు రామా భి పే.కకథాాపృసంగంబులు 

చేయుచుండిరి ప పృతిగృవాద్వారంబునందు గుమిగూడి శ్రీడావినో దార్థంబు వివా 

రించుచున్న సృధుకజన ౦బులును రామాభి శే పకసంయు "కంబు లగుళుభ కథా 

సల్లా పంబులు సేయు చుండిరి యుత్సనల శ్వీ తీనృతరిరంగం బగు రాజమార్లంబు 

గృత పుహ్పోపహోరంబును భూపగం నాధి వానితంబునుం గా నాగరుల వేత 

రచింపం బడియె రామాభిపే.కమహోత్పవనంబు పరిసమా ప్పి నొందక మున్నె 

కా త్రి కాలంబు వచ్చు ననుళంక sa బ్రకాశకర ణార్భంబు పరవీభులందు వృతా 

కారదీప స్తంభంబులు నిల్చి రిట్లు పురరబు సరష్టంబు నలంకరించి పురవాసులు 

రామునియావరాజ్యాభి పే.కంబుం గోరు చుండి రప్పుడు. 159 

ధయ రాముడు రాజ్యాధిసలి యగుటకు జనులు సంతోసిబ్లుకు. చుం 

. ప్రాకటభూరిచత్వర సభాభవనంబులయందు భూజ జల్ 

చహాంశలు గట్టి భూవరుండు జుదెన్ి సు చటిం చేను న 

సోకవునీవ రాముని వసుంధరకుం బతి జేయం బూని నా 

హో కడు సమ్మదం బని జనాథిపునిం గొనియాడి రెంహపయున్. 169 

తే, చేడు మన భాగములు పండే నృపుని గ్ గుణ 

తే, 

_ మనకు రతుకుండును జగ న్థాన్యుందుం గుల 

దీపకుడు దృష్టలోకపరాపరుండు 

నగు రఘూ త్తి తము డుర్వీంద్రుం డగుటం చేసి. . 161 

పండితుడు ధర్మవంతుండు భ్రాత్ళ వత్చ 

లుండు సున్నిద్ధుం డగురాఘవుండు మిగుల 

9గ 
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దన దుతమ్ములయెకం జేర్పం దగినక్రుణ 

మున యెడల. జేర్చు నినువుడి ననుదినంబు 162 

. ఎిన్వోని ప్రసాదమున ధా త్రీ కిపుడు సమభి 
మ్ కుం డగురామవిభుని వీశీంపం గలి” 
నట్టిపుణ్యుండు ధ రాత్ముం డై నదశర 
థాధిపుండు చిరజీవి యె యలకుంగాక, 168 

* అని యిట్లు వొగడుపౌరుల ప్రశంసావచనంబులును రామాభిషేకను హోత్సవ 
విలోకనకాతుకాతిేకంబున దిక్కులనుండి చనుదెంచి యున్న జానపదజనం 

లు సేయుహార్ష నాదంబులు సరస్పరవచ నాకర్ష నంబు గాకుండ నప్పురంబు 
నిండి చెలంగ మజియును. 164 

. ఆమహాధ్యని పర్టములందు దీర్ణ , రంహు6 డగుకంధివిభునివి రావమట్ల 
యావిసర్పత్స) జాసమూవాంబు చేత, బంధురంబుగ నాలింపంబడి యె నప్పుడు. 
అన ర అభ ఆద 9 అధ - సనినద మై త్రివిష్టపముచాడ్సున భౌసిలునప్పురంబు త 
ద్ద నతేరదివ్వ వై భవము గాంచుటకై చనుదెంచి యున్నభూ 
జననికరంబుచేతం గడుసంకుబ మయెఫ్టి( దెమింగిలాదిజం 

తునివహాసంకులం బయిన తోయధిరాడుదకంబువాడ్పునన్. 162 

రురు పురాలంకారంబుం జూచి మంథా యాళ్చర్య పడుట. క్రైుద్దుంా 

ఇప్పుగిది నప్వురవరంబు సకలవుహోత్పవంబుల కె నాటపక్ష్రై యొస్వు చుంజె 
ఇ, 

నప్పూర్వదినసంబున వళరథుండు గొలువుకూటంబున నెస్సవారలు విన నెల్లి 
రామాభిపేకం బని పృరటంబుగా౭ బలికి యంతకపురంబునకుం జనినయనం 
తరంబ కై కేయోజ్ఞాతిదాసీయు నవిజ్ఞాత దేశ మా తావీతృకయు నై ననుంథర 

జ గ నాళ ఒడ్య చ్ జ ణా ' యనునౌాక గ్రాకొబ్దై స్వోదరపూరణార్థంబు వై కేయియొద్ద దానకృత్యంబులు 

సేయు చుండి యాసనముయంబున నది . యదృచ్చచేతం జంద్రసంకాశం బైన 
వ్రానాదం చారోహీంచి స్ప కీర్ణ కుసుమోాత్మ_రంబును వరా ర భ్వజపతా కాభి 
నోభితంబును బూరితని వ్య్నూన్నతప్ర చేశమార్థాలంకృతంబును గృతమంగళ 

కానన న ర న ॥ . ద్రన్యకలికేహా స్త ప్రశ స్తధరణీ దేవతా భినాదితేంబును సుధాధవళిత చేనగ్భవా 
దా్వ్రరబంధురంబును వేదఘోషాభినాదితంబును సర్వవాదిత్రనివోవ సన్నా 
దిశంబును సంప్రవ్యాష్టజనాకీర ౦బును సంతుషవరకరితురంగంబునుసం ప ణదిత క ౬ £3 రి, వం గోవృషంబును బ్రవృాష్టముదితకపారజ న సముచ్చి 9తధ్వజవి రాజితేంబు నైయొ 
సప్వురంబునవలోకించి పరమవిస ఇయోవివ్షచి తయ త తంబు 

ధారీ ఈ. వర టి 

నశ, నణజనితపరమానం దరోమాం చక 
పటళోభితకటి యగుదాని 

ప్పు 
స దన్మ పళేత్స 

ంచుకితశరీర యగుదాని( వాండుర మెను 
సభ్య్యాశప్ర, బేశసంచారిణి యగుదాని నొక్క 
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ధాత్రి నవలోకించి ధనపర యయ్యురామమాత యు_త్తమహర్ష కలిత మై యర్థు 

లకు ధనం బొసంగు చున్నది జనం బంతయు నతిమాత్రప్రవహార్షం బై కౌనం 

బడుచున్నది మహీపతి సంప్రహృష్తుండే యేమి సేయందలంచి యున్నవా. 

జెటీంగింపు మని యడీగిన నది వార్లోపచితగా త్రి యె ముడంబున నిట్లనియె. 

క, జనవిభుండు పుష్టుయోగం, బున నెల్లి పశాంతచిత్తు. బుణ్యచరితు న [నన్ . 

త్యనఘుంజి తేంద్రియు రాముని, మునుకొని యువరాజు. జేయంబూ నె ముదము 

దురు మంథర కైకకు దుర్చోధన సేయుట. తుడుం 

వ. అని పలికిన. 169 

శా.ఆపాపాత్శకురాలు మంథర ప్రకోకాఫీడితస్వాంత యై 

కోపోడ్రేకమునకా దహింపం బడి సంషోభంబునళా దోస్పహా 
వ్యాపార ప్రతీబద్గబుద్ది యగుచు౯ హర్యగ్టింబు వే డిగ్టికో 

ణా పాంగరపులుదీటిచుం బలికె వజ్రాభో క్తి నశై్క.కకున్. . 170 

సీ, వనజాతీ కడుమాథ్యమున సమాగత మైనభయము నెటుంగక పవ్వళంచి 

నిదుర వోయెద విట్లు , నిరుపమఘాోరదు ౫ఖాఘనివీడిత నెతి నింక 

నెయ్యది అెజంగు నాకేమి సేయుదు నంచుం బరితీపింప వజేల ఖఫావనుందు 

సౌభాగ్య మది నాకుం జూల గబ్బని వృభాయోగంబుచే విజ్ఞవంగ దీవు 

లే, నీదుసా భాగ్య మంతేయు నేంటితోడ, నిండు వేసవినాంటిధునీప ఐ*హ 

నుట్ల శోషించి చనె నింక నైన లెమ్ము, విభున కప్రియ వైతివి వేయు నేల. 

వ, అని యిట్లు పాపదర్శినియును దుష్టస్వభావయు నగు కుబ్జ తన్నుం బదరి పలికీన 

నప్పలుకుల కులికిపడి విషజ్ఞైవదనొ కై కేయి దనపురోభాగంబున దీనముఖ 

యె దుగఖంచు చున్నముంథరం జూచి ప్రియసఖి యున్వునిచేతం బరాభవింపం 

బడితి వెటిం౧ింపు మనవుడు మధభురాయమానం బగుకై కేయీవాక్యుంబు 

విని క్రాధసంర క్షతలోచన మొ నునోవ్యథాకరంబును రామునియందు విరోధ 

జనకంబు నగుపరుప వా క్యంబున నిట్లనియె 112 

క, పతి కాసల్యకు వళుం డై, యతి వా త్వన్నాశ హేతు వగువై బేహీ 

బలిని యువరాజస్యమునకుం, బతిల చేయం దలంమె నీదుబతు “టి కిన్. 178 

షా ఈవృ త్తాంతీము పని నుది, తౌ వహం గాల్సం బడిన దాని కృియకి దుః 

ఖావిలమానస మై యిట, శే వచ్చితి వేగ నీకు.హితి మొసరింపన్. 14 

కే, దేని నీదు?ఖమున నాకు దీర్పరాని 

దుఃఖ "మొదవును నీవు సంతోవ మండ 

నాకు మితి వెట్టరాని యానంద మొదనవు 

నిందులకు మది సండియ మొందవలదు, 11 
తె, 

x] 

క, ధారుణి -రాజకుటంబున, నారయ జస్ట్మించి దళరథావనిపటికి£ా 
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దార వయి తాజధర్శ, క్రూరత్వం జెటుంగ వేల కువలయ నేత్రా. 116 

క. పలుకుల దీపును ధర్మము, గలిగి హృదయమందు. జాలః గలువముం. (్రారస్టం 
బబవడలగ నాంటినుంక్రియు, మెలంగుకా నీమగండు చెలియముకా వంచింశెన్. 

చ, జనపకి నిష్ఫలం బయినపాంత్వము నీపయిం జేర్చి యిప్పుడ 
త్యనుపమరాజ్య రూ పగమహోర్థము చేయ బ్రథ మద్చోతీయ నె 
మున నులరించెం గానియెశ మానును జూచుటకై. భవత్సుతుం 
బనిచి ధరాసుతాపకికిం బట్టముః గట్ట నుషకృమించునే. 118 

చ, అతివ వృథా పృసాంత్వుం డగు నానర నాథకులో త్రముం డనా 

న్న రతము సుఖోచితం బయిన రాజ్యుమునందు నసుంధరాత్యజా 

వతి నభిషి_కుం జేయు నింక వాంధవ సంఘసమన్వితంబుగా 
శ్నీతిని సజీన వయ్య గళజీనిత వె తివి మాట లేటెకిన్. 119 

క. సుతునరకు హితంబు నా కు, న్నశీహార్భ ము నీకు మే లొనర్వ్పుతలంపు నీ 
మతిం గలిగిన నఖిపే.కముం జతురన విఘ్నతముః జేయం జను నీ కోబలా, 180 

చుడు రొమునికి 6 బట్టా భిషేకంబు జరుగుట మంధథఎని౮న విని కె కేయి సంతసీల్టుట, రుం 
యై 

వ. బాలా దశరభుండు నీకు, బరేవర్టిసదేశంబు చేత శృత్రుం డగు ఛన్నహ్మాదయుం 

డగునతేండు బుజుస్వభావ వై ననీఇేత సర్పశిళుపోపయిత్రి చేతంబో లె హి తా 
చర ణేచ్చ చేత బ్రృతిచ్చన్నాంతర్పషం బె నసర్పంబువో తల నుత్సంగంబునందు 
బరిథ్భ తుం డయ్యె ను వేశ్నీతేంబు ల నళత్రై,సరృంబుల చేతం బోల బాపస్వభా 
వుండును వృథానాంత్వ్వండు నగునక్షశరథునివేత నిత్యసుఖోచిత వైన నీవు 
సపత్నిపుత్రాభి పేక రూ పాపకారంబునం బుత్రమిత్రబంధుసహితముగా వాళ 
వెకి వింకొనై న వివేకంబు గలిగి తత్కాలోచితోపాయ విచారకుకలన్రు గావున 
శ్రీఘ్ర ంబున రామా భి షేకంబునకు విఘ్నుంబుం గావించి భరతుని నిన్నును నన్ను 
నుం (బోవు మని పలికిస విని య క్కే_కయరాజపు త్రి రామా భి పేకకథా శ్రావణ 
సంజాత పరమానం వరసపూరితహృదయ మై చంద్ర శెఖాలంకృత మైనశరద్ర 

' జనియునుం బోలె నభిరావుదర్శన యె యొప్పుచు రయంబున లేచి పర్యంకమ 
ధ్యంబునం గూరక్చుండి వికసితేసానోవారముఖారవింద' యె కన్నుల నానంద 
బావ్పధారలు గ్రమ్థుదేర సరసమణి ప్ర భాపటలశోభితం బై యొక్క దివా్వాభర 
ణం బొసంగి యి ఖ్లనియె, 181 

క, చెలియా పరముప్రియ మగు, వల జనకసుతాధినాథున భిపే.కము సాం 
పలరం జెప్పీకి దీనికి, గల ప్రత్యుసకార మేమి గావింతు నింకన్. 82 
ఎదురు మంథర దుర్చోథనల విని సరిగా దనుచు. గె కయి దానిని సమతిపజచుక. ర్రైర్టురా 

య్ ఆశీ 

వ. అని యుతాహాంబు వీపీంపం బలికి వెండీయు. 7 
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, ఆరాముండు భరతుడు నా, కారయంగా ' నొక్కరూప యటు గావున నా 
భూరవుణు. తతని రాజ్యు, క్రీ ఫీ రమణునిం. జేయు టరయం బ్రాయ మగుం గాటే, 

నః మ్రీయార్తా నా కీరామాభి షే కకథనంబుకం తు ననస్టం బొక్క_టి యొక్కి_౦కై న 

నభిమతరి | బగ్గు శ పై వాకష్టంబు నీచేతం ళు వ్భజుం జెప్పుట కళక్రష్టం ౭ యుండు 

నట్లు సర్వ వి ,'యంబులకం కు నుత్తనుం చ నచేజాక క్క_వస్తువు గల కని యా 

రసి చెప ప్పాము డాని నొసంగెద ననిన నమ్మంథర యమ్హాట గీటునం బుచ్చి 
యని యొసంగిన యాభరణంబు. చాటవె వైచి దండ డ తాడిత భఘజంగంబు 

చందంబున సక్రొథ యె దుంఖశోకంబులు పెనంగొన ని ట్లనియె. 185 

దురు మంథర యతికఠినముణా6 గై శేయికి దుర్చోధనలల జేయుట. చ్రుతుం- 

ఖై. దారుణాపత్సము ద్రమధ్యస్థ వై వె తి, ననుచు నిను నీ వెజుంగక యప్రమోదడ 

వషయముం దిట్లు ముదము గావించె డివ్రు, ననిత నీచాలిశత్వ మేవమునంగవచ్చు. 

శే, రామభ ద్రసా మ్రూజ్యుసంప్రా ప్టికాప 
ముగుముహోావ్యసనము నొంది వగన కిట్లు 

హర్ష ముందితి కాన దుగఖా. ర్త నగుచు 

నిన్నో దూఅెద మది నవినీత వనుచు. [87 

మ, మగువా నీకు సపత్నిపుత్రుం డగురామస్వామి మృత్యూపనముం 

డగుశత్రుండు దలంప వాని దగు రాజస్టప్రా క్రీ వికి న్నీ వయో 

పగ సాధింప మోద నుంది తిది యే ప్రజ్ఞావి'శేవంబు మె 

చ్చగునే తావకదుర్మతి త్వమున శే నాత్మ౯ విపాదించెడన్. 13 

శే, అకట రాజ్యుసా ధారణుం డై నభరతు 

వలన రాముని కయెన్సీడుభయము దలంచి 

మిక్కలి విషళ్లా నై తి నిమైయి ధరిత్రీ 

భీతీ ఫీతున కొదవించు శ్ తుం డబల, 169 

వ మజీయు మహేపా్వసుం డగులకత్షుణుండు మనోవా క్కాయకర్త్య ర ,౦బులవేత 

రామునిం సాందీయురాడునట్ల శత్రుమ్నుండును భరతునిం బొంది యుండు సన్ని 

కృష్ణం బై నపునర్వసు సుపువ్యనతుత్ర త్రజనన క్ర కమంబుచే నైనను ఛరతున కె రాజ్య 

ప్రై ప్రియగుం గనిమ్టలె నలత్మణశత్రు నృఘ్నులకు రాజ్వక్రమంబు వ్యవహి తంబయ్యు 

లక్షణశత్రుస్నులు "స్టవహితు ల నను బరతంత్రు తైనను రాజ్టవిమయంబు 

నం దభిలాహంబు శామభరతులకుంబో లె బారలకుర గలీగి యుండు 
నై నను మొ 

దల రామునకు బిదప భరతుసకుం బదంపడీ లత్మణశత్రుఘ్నులకు రాజ్య క 

మంబు సన్నికృష్టంబై_ యుండు నట్లు గావున బ్రథముం 'క్షగురాముండు ద్వోతీ 

యుం డగుభరతుని హింసించు గావున శామునివంన భ్ యంబు శ ఛ్ కతన కేశా 

లత్ష్మణశశ్రుఘ్నులకుం గలుగ నేర డిట్లు రాజస్ట్రక్రమంబు పన్నివాలిం షై నేనో 

dg 
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ముండు మొదట చేలుట కస్ట ౦డే యుండ భరతున కెట్లు ఎ రాద్య శంక గలుగున 
ని యంటి వేని వివేకశాలియు త్ త్ర చారిత్ర ౨బునందు బా (బౌజ్ఞుండును గాలోచిత 
క్ర _ర్హవ్యార్థకారియు నైన రాముసీనలన నయ్యెడు 7 భాష్య నస్థకరణభయంబు 
వలన బూర్యో క్షవై వై శారద్యాదిరహితుం డై డై నభవత్సుశ్రు నుద్దేశిం చి పరిత పించు 
చున్నదాన నని యిశక్తౌఅంగసన భరతునకు రాజ్యసాభారణ్యం బుగ్గడించి 
వెండీయు గానల్యకుం ౫ గలనాభాగ్య ప్ర సంగంబునం ౫ కకు నీర్షో త్పాదనంబు 
జేయుతలంపున నిట్లనియె. 7 190 

, చిల్లి సమ _సబంధుజను అంతయు మెచ్చ బుష్యుయోగమం 
దల్లన ధారుణీసురకులాశ్వులచే నభివీ క్వ కుం జె జై మహీ 
వల్లభ లెల్ల (మొక్కు. లిడ వారక గద్దెయ నున్న జానకీ 3 
నల్బభుం జూచి మోదమున వాలంగ సీసవ తేమి నోంచెనో, 191 

పగతు లెల్లను నిర్జింపం బడిరి కాన, నధికవిశ్టుకి సం పీతి నలరి యున్న 
ససపల్నిక దాని వె నెవరు వుట్టల బనులు సేయంగ వలసె నీ కనిశ మబల. 
ఏ మెల్ల నిన్ను ఏడ్కొ_ని, రావుజనని గొలిచి యునికి ప్రా_ించెం దగకా 
శామునకు నీకుమారుం, డోమహీ శా ప్రేమ్య భావ మొంసంగ నల సెన్. 198 

శ భరతునిగృహూమున నీస్నుష, లరుదారయంగ నప పవ్యాష్ట లై రై వర్తింపం 
బరికించి రాకుయునతులు, గర మానందంబు ష నొంది కన్గొనవల స్పాన్, 194 

* అని యిట్లు పాపవ్యనసాయంబునందు. జి త్తంబు తగులువడునట్లు బోధించు 
పరిచారిక నవలోకించి రామునియందు సన్నివిష్టంబు లగుసద్దుణంబు లభివ 
రంప నుప శ్కమించి దక యిట్లనియె. 195 

-ంధ్రుర్లు కై గా మంధరఠకు రామునిసషాణంబులం పల్సులు. శఖైరుం- 

. గురుదాంతుండు కృతీజ్ఞు డార్రివారుం డర్రూ, రుండు ధర్యజ్ఞుండుం 
గరుణోడారుండు' సత్య వాది ుచియుం గాకుత్ స న్థవంశేంద్రు డా 
ధరణీజూపతి యాజ క గృసుతు: జై తాం బుర్లై నా హరం 
బరిపాలింప నతండె యక్ష (డు జగత్పఖ్యాతీనీతిం జెలీ. 196 
అనుజుల భత్యుల బంధుల, ననవరతము. దండ్రి వోలె నారసి ప్రోచు౯ 
మనరాముం డతనియభిే,, చనమునకు న్వగవం దగునె సకియా నీకున్. 197 
అవనిసు తొవిభు. దేలిన యవల మహీచక్ర మెల్ల నస్త్య త్తనయుం 
డువిదా పాలీంపం గలం,డు విచారము క్ యూజడుము నీ వింకన్. 198 
ఎడంబడక్ మిోంద భరతుడు, పుడమికి జే డగుచు నుంట బుదిం చలయ కీ 
ప్పుడు రామాభ్యుదయమునకుం బడంతీ యిప్పగిది నడలుపడ చ కిటన్. 199 
జనకతనయాకళ త్రుం, డనిశము నిజజననికంకు నతిశయభ_క్షి౯ 
ననుం చేరి వొలుచుం గావున, మనభరతునికం శు నతండు వమూన్యుండు నాకున్, 



లొ 
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. రాము డధినాథుం డైన నీరాజ్యమునకు 

అయోభ్యాకాండ ము. 199 

. అనవరతం బతండు తన యట్టులె తమ్ములం జూచు. గాన న 

య్యనఘునియందు జెందిన మహో ప్రియ మంతయు ముత్కుమూరునం 
దును దగ జెందినట్ల తలంతు న్మగువా మది కిప్లు దీనికై 

నునమున నింతవట్టి ౩ పలునమూ జెవC గుందల నేల దీనతన్. 21 

. అని యివ్విధంబునం “గై. గా క దనమనంబున రామునియందుం గలవాత్చ్సల్యంబు 

కేటపడం బలికిన నక్కుబ్ల కోకశిఖశిఖాదందహ్యమానన మై యె నిట్టూర్పువుచ్చి 
యొక్కి_ంతసే పూర కుండీ వెండియుం గక కిట్లనియె. 902 

వినుము న్యసనశోళ వి స్తీర్ష మగుదుగఖ, వనధి మగ్న నైతి ననుచు నిన్ను 
మది నెబుంగ లేవు మొర న్రంబువలన నునర్థదర్శినివి గదా లతాంగి. 203 

-ంధ్రుద్దూ మంధర కైకకు నానా ప్రృకారంబుల బోధించుట. .ఛుథం- 

. అని యిట్లు నై కయభిప్రాయం బనాలోచితం బని నిందించి రామరాజ్యానంతీ 

రంబుననై న భరతునకు రాజ్యంబు లేమి తెల్లంబుగా బోధించుతలంపున 

ని ట్రనియె. 204 

. ధరణీశ్టరులు రాజతంత్రంబులను జ్యేష్టనుతునం జె ఘటియింతు రతిగుణాథు 

3 ఇ నతక్కినవారియందు: జేర్పరు రాజునకు గబసుతు 'లెల్ల నరప పతిత 

ముందలే రబ్బంగి నొందినచో౭ జాల ననయంబు వాటిల్లు న గ్ పుత్రు, c 

డగురాముం డేలిక మైనవిమ్మట నానితనయుండె భూపతీత్వేము' వహించు 

: రాజవంశంబువలన వారక సుఖంబు 

వలన నత్యంతనిర్భగ్నుం డగుచు నీదు 
సుతుడు భరతుం డనాభు? తై సొంపు సెడియ 

రణ్యమున 'కేగం గలం డిప్పురంబు విడిచి. 205 

. కాంత నీదు మేలు భుటియించుతలంపున 

కూతముం గణప వచ్చు కెట్సు కిట్లు 

సవతిభాగ్యమందు సంతసించెద వయో 

యెంత చెనటి వైతి వే మొన ఫు, 206 

పోని లేకుండ నీపుత్రు నన్య చేశ 

మునకు నైన లో కాంతరమునకు నైనం 

బనుచు నిక్కువ మాచంద వునుపవమూంగి. 207 

చెపి చాలుం డగుభరతుని మాతులగ్భవహాంబునకుం బుచ్చితి విది యవి వేకంబు 
నేం డతండు సమిపంబున నుండె నేనియు మహీపతికి రావమభరతాదుల 

యందు సమాన సౌహోర్షంబు సంఖటిల్లుం దృణగుల్యల తొదిస్టావరంబులయం 
దై-నను నత్యంతసన్ని భానంబువలన ననో్యోన్యస ం శ్తేషరూపసువృృద్భావంబు 
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జనించు. ఆజ్ఞ లై నరామభరకాదులయందు జనించుట కేమి యంిద్ది యటి 
| . ల 

. ర్ సన్నికర్ష ౦బు నీచేత విఘటితం బయ్యె లత్ముణు౦ండు రామునకుం బోలె శ్లక్ష. 
సఘ్నుండు భరతునకు నళుండై. యుండు నగం డైన సమిపంబుననున్నం దనయ 
స్నేహంబువలన భరతునియందు సౌహాగ్గంబు గలుగు వతండును ద్రస్థాపీతుం 
డయ్యె వనోద్భూతతృణ కాస్థ జీ వ్ర లగువ్యాభాదులచేత ఛు_త్తవ్యం బగుథొం 
ఉఊొకవృతంబు కంటక ప్రచుర వేశ్రత అల తాదుల చేన సన్నికర్ష ౦బువలన ఛేదన 
గూపభయంబువలన నమోచితంబగునని విన ల్పుడుం గావున సన్ని కర్ష ౦బురత్ణ 
కారణం బై యుండునది నీచేతం బకిహృశం బయ్యెనని విందుముగాదె యని 
పలికి వెండియుం గుబ యిట్లనియె. 215 

. రాఘవ్రండు లత్షుణుని( బ్రోచు లత్మణుండు, పోచు "రాముని నళ్వినీపుక్రులట 
జ ౭7 రపు క్ల వారిసాభ్రా త్ర మఖిలభుననమునందు, నధికవిశుత మై యుండు నట్టు లగుట, 

ద. వావి 

లేమా మనభరతుని. బెనుం ామువగదిం గినుకం బూని చాములం ఇెట్టున్, 

. సౌమిత్రి నె రఘూ త్రము, డేమియుం బాపంబు సేయం డించుక యెనకా 

. కావున భనత్కు మారుండు మౌాతులగ్భహూంబుననుండి వనంబునకుం జనుం 
గాక భరతుండు ధర్మంబు దప్పక పత్యం టగురాజ్యుంబు. బ రిపాలించెనేని 
నాకు బరమెహీ తేంబును నీ కత్య్వంతహర ౦బును భవదీయజాతుల కధికోదయం య న్ బును సంభవించు నదియునుంగాక. 211 

. అతిసుఖోచితుం డగుభనత్సుతుండు రామ 
చంద్రునకుం జూడం గేవల సవాజశత్రు 
డతేండు సతత సమృద్ధార్థుం డగుచు నుండ 

గ = 3 [ 4 
ల్లి 

నితండు నప్టార్థు. డై యెట్లు బృతుకుం దన్వి న! mm 

. వనితా బలునిరగమువేే వనమున వెస నా క్రమింపం బడినకరివిధం 
బున రామునిచే. బొదువం బ,డినభరతునిం బోవు మతని జెందం బలరన్. 
రమణి మున్ను విభుండు నీకు వళుం డె లాలించునాం డీవు గ 
ర్టోమునం జేసిన యెగ్లు లన్నియును చా బలాలు చింతించి గి 
నృ. వాదికా డాంచిన నీసపత్ని యగునక్క్కసల్య గాముండు రా 
జ్యము బాలించుచు నుండె నేనియు నిను౯ సాధింపచే క్రమ్మజున్. 214 

ద సకలజ . రామచంద్రు,ండు స అరా మా,జ్యమునకు 

నాయకుం డయ్యు నేని నీనందనునకు 
నీకు నీబంధుజనుల కస్తోకదై న్య 
వృత్తి వాటిల్లు నిక్కువ మివ్విధంబు. 215 

. కావున భరతుని రాజ్య, శ్రీ విభునిం గం బగతుం డై న శ్రీరాము నర 
ణ్యావానునిం గాం దలంధవుము, భావంబున సుతుడు నీవు బ్రతుకందలంచినన్ ॥ 



వ, 

అయోధ్యాకాండ ము. బి1 

అని బవ ప్ర కారంబుల నమ్మంథర తన నేర్చుకొలంది వాస్టపాదంబునందు 

జి త్తంబు తగులువడునట్లు బోధించిన నడి [కేయి యొట్టశేలకు నీయకొని 

కోధానలజ్వలితవదన యె నిట్టూర్పు నిగిడించి క్రృమ్ముణు నక్కు_బ్ఞ కిట్లనియె.2 17 

..అనుపమబుద్ది నీకజివీనట్టులె రాము నరణభూమికిం 

బనిపెడ మత్కుమూారున కు. బట్టముం గట్టు తెజి౦ గొన ర్చెద౯్ 

మనమున దీనికిం దగినమంచియుపాయముం జూచి చెప్పు మా 

కొనన వ దం 2 ఉక షళాసక వల న ॥ 
వనీన మదికొ ముదం బలర నప్పరిచా3క వల్క_6 గ్రన్ముజిన్ 218 

ఫ్రీయెలనాగ నీదుతల వొప్పిద మయ్యె నసుంధ రాసుతా 

నాయకు డుగృస త్త వ్రభయదాటవియందు జరింప నీసుతుం 

జాయతరాజ్యువై భనసమంచితుం డై తనరారు నట్టిసూ 

పాయము జెప్పెదక్ విను మపారసుధీరచనాధురీణ నె. బి19 

_ధుద్దు మంథర కైకకు రావవి వాసన భరతా భిపేచనముల శగుపాయం చెటింగించుట. శయ 

. దేవి నీచేత బహూ ప,కారంబుల నుచ్చమానం బెనయాత్మప్ర యోజనంబు 

లీ 

నావలన వినం గోరితివి దీనికిం దగినయుపాయంబు వీ వెటుంగక యడిగితివో 

యెతింగి ప్రకటంబు గానీక మనంబున నిడుకొని యడిగితివో యెజుంగరాదు 

నాచేతం బలుకంబడినదాని విన నభిలాషం బగు నేని యెణింగించెద దాని 

నాకర్టించి యవ్వల పమర్శింపు మని పలికిన నమ్మంథరావా కన్టంబు విని 

యై. శేయి స్వా_న్తిర్లం బై నశయనంబుననుండి యుక్కీ_ంత లేచి మంథర 

కి ట్రనియే. 
20 

ముదిత యేయుపాయమున మత్యు.మాగుండు 

రాజ్య మధిగమించు రామభ (ము 

డడవి కిప్పు డరుగు నట్టియుపాయంబు 

జెప్పు మోవు తడవు "సేయు చల, 
పిలి! 

. అని పలికిన నమ్మంథర, ఘునతరరామాభిసే.క కారన్టీవిఘాతేం 
మై 

బొనరించు చు. గై శేయిం, గనుంగొని యిట్లనియె నురలం గడుహార్ష మునన్ . 

_ జీఏ తొలి చేవాసురసంగామంబున. బురందరాదిబుందారకులు రాశుసుల 
ష్ ల 

య 

కోోకి పోనీమిాెడి నీమగనిం దమకుం దోడుపడుమని ప్రార్థించిన నతేండు నిన్నుం 

దనకు బాసటగాం గొని రాజర్షి సమేతుండై దశీణదిశకుం జని దండకార 

ణస్టంబు. బ్ర వేశించి యందు వై జయంతం బనుపురంబున కధివిభుం డైన 

తిమిధ్వజుం డగుశంబరు౩- డనువహారావసుని మహామాయునిం దాశీి ఏంక 

శరాసారఘోేరంబుగా. బోరి పోరి ప్రొద్దుత్రుంకిన దదీయనూలాభిసంజాతతు. 

త్రవేదనాపనోదనార్థంబు నిదురించి యుండ నప్పు డప్పూర్వగీర్వాణులు నిశా 

సమయంబున సు పులెనవారి నందణ నానావిధ ప్రహరణంబులం బృహారించిన 

26 
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క 

నక దున్రులతొ(కున కోర్వక దళరథుండు మేల్క_ని నిజస్యందనంబు గడప 
నిన్ను సారథింగా నియోగించుకొని రాతసులతోడ దారుణ ప్ర, కారంబున 
రణంబుం వేసీ రాత్షసప్త్పయు క్షళూలపట్టిసప్తాసాదిసాధనంబుల నొచ్చి నష్టవే 
తనుం డైన నీ నప్పు గడ్నశరథునిరణంబునకుం దొలంగించి దానవకృత్య౦బులం 
బడ్ నుడియకుండ రవ్నీంచితి పవంపడి రాతసులు వె నెత్తివచ్చినం ద త్రత్స 
హూరణంబులం బొలియకుంకం గాచితి విట్లు ద్వివారంబులు నీచేత రవ్నీతుండై 

యతేండు మెచ్చి వరంబులు రెం జడొసం”గెద చేడు మనిన వలసీనయపుడు గో 
రెద నొసంగు మన నద్దశరథుం డట్లయ్యెడు నని నీయకొనియె నీవ తాంతంబు 
త్ ల్లి యొక్క. నాండు స్నేహబలంబున నాకుం జెప్పతి నేను నాంటనుండి 
మనంబున నికుకొని తద్విని యోగసమయాన్తేషణంబు సేయుచుండం బెద్ద 
కాలంబునకుం చగినసమయంబు దొరకొనిరుం బదునాల్లువత్సరంబులు రా 
మున కరణ్యవాసంబును భరత్తునకు రాజ్యా భియు కంబునుంగా నివ్షీరంబు లొ 
సంగ వలయునని మగని బలాత,_రించి యడిగి రామాభి పే.కసంభారంబులు 
లొ అడ మ లలన (7 అట | ఇ ఒద చయ ఇక = ఇధి: 
నివ ర్రింపు మున gy -ా0 a పజాభిప్త్రాయసంప్రా ప్ప న్నాం న్ సుస్థిరుం 

డగు దానంవేసీ నీకు వుల సపత్ను లెలం బనులుసేయుచుండ మాబోంట్ల మ్ లా 

నెల్ల రతీంచుచు నీశ్వురివె యుండెన నని సౌభాగ్యంబునం దాకాకల్పనా a) can 

పూర్వకంబుగా: రానువివాసంబునకుం దగినయు పాయం శెజీంగిం చి వెండియ 
నిట నియ. 

వువిలి ap] 

చెలువంభఖు వక్కి_ బలుకడి, మలినపటముగ ట్టి కోధమందిరమున సొ 
మృులు డుల్పి నేలపై గృట్టలుకం బడియుండు మిపుడె యధిపుండు వచ్చున్. 

క, వచ్చిన మగనిం గన్నులు, విచ్చి గనుంగొనక పూర్వోవిధమునం బ్రేమ 

వ. 

క్ 

నృుచ్చట లాడక తీగ మన, సిచ్చి గలియ కేడ్చుచుండు మెంతయు. గినుకన్, 
అక్షైన భ _రృ్భ పరిత్యాగ హూపానస్థంబు వాటిణ్లు నని తలంచి తేని వినుము, 226 
మానిని నుగనికి గూర్చిన దానవ్రు గావున నతండు క్వత్కృతమం చెం తో నెనను గలిగి ప్రజ్వలి, తానలనుం చైనం జొచ్చు నది నిక్కవుగున్. 2217 యా 

తే, నెనరు గలవాండు గావున నీమగండు 

UK 

చ ఇ ట్లలుక వొడమినడెందంబుతోే 

నెలత నినుం గడదానింగా౭ దలంచి దాను 
అశోక నోవింపం జాలండు యుప ద్య 
మాస సేయుట నసువ్రుల నైన విడుచు, 225 
వొటలగంధిరొ విను నీ మాటకు జవచాంట లేడు మాననవతి యి ప్పాట భవదీవ్చితాక్థము, వాటముగాం 'జెకురుక్ ధ్రువం బది నీకున్, 229 

నీవ్ర కోభఛాగారంబుం బ్ర వేశించి శయ 
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నించి యున్నసమయంబున నీవిభుం డరుదెంచి నీచి తంబు వవయుటకు బహూ 

రత్నసునర్హి భాషణాంబరమాల్యాదు లొసంగం జూచు మనోవిభ్రమ కారణంబు 

"లన యప్పదాన్తంబులం దాస సేయక తొలి జేవాసురసం, గామసమయం 
యై థి య | 

బున సం ప్రీతుండై యొసం గెద న న్నవరంబులిచ్చునంతికుం గోపంబ
ు డింపకుండు 

వుకున నతండు మోహావిశేషంబున నవ్వరద్వయం బొసంగువా(డై కోరి. కిం 
౧ 

ర 

డె 

దగిన్నప్రయోజనంబు లెజింగింపు మని యడుగు నప్పుడు నీవు భయంబు 

విడిచి యమ్మహీవిభుని సత్యంబునందు సంస్థాపించి పదునాల్లునత్సరంబులు 

రామునకు వనవాసంబును భరతునకు రాజ్యూభి పే_క ౦బును గోరు మతం డివ్వ 

రంబు లనుమానం౦బు దక్కి యుసంగు నంతట రాముండు ననంబునకుం జనిన 

ఛ రతుండు సామ్ర్హాజ్యపదవిం గై కని వీకృతమూలబలుం జే సగ్గతులం బరి 

మార్చి సంగృపషీతమను మస్భం వగుచు నిష్టజనంబుల6 గూడి మహీఫెర 

ఛాలేయుండై. యొప్పు నవ్వల నారాముండు చతుక్షశవత్సరంబులు వనవా 

సంబు సలి గృమ్మణం బురంబునకుం జనుచెంచెనేని భరతుని జయింప నాను 

ర్థ్యంబు శేమింజేసి యూరకుండు నంతేట రాముండు రాముం డయ్యెడు భర 

తుండు చతుక్షశవర్ష వీతిరి క్షపుకుపూయుర కాలం బంత యు నేకచ్చత
్రాధిపత్యం 

బుగాం బుడమి నేలుం గావున నెల్లభంగుల సందియంబు దక్కి నిర్బ్భంధంబున 

దశరథుని నాష్టధీనుం గావించుకొని రామాభిషెకంబునకు విఘ్నంబు సేయు 

మిదియె భరతునకుం బ్రా ప్రకాలం బని పలికిన నక్కు_బ్లపలుకుల కలర్ యక్క. 

శేయియనుకూలార్భయాపంబునం బ్రతిబోధితమైనయయ్యనక్థంబుంబరి గ్
రహంచి 

సంతసించి యమార్షగత యైనకిశోరిచందంబున నవళ యొ మిక్కిలి విస్తయంబు 

నొంది మంథర కీట్లని యె 
280 

-ంద్రుర్టు కైక మంరథను శ్లాఘించుటు, చ్రుధుం- 

బుద్ధినిశ్సయమందు నీపుడమిలోనం గలుగు కుబ్దలలో నగృగణ్య వైతి 

ఏంత హితమతి వనుచు నిన్నెజుంగ నైతి, నెంత డ్రేష్టాభిధాయిని వే మృుగాటీ. 

సతతము మదరములయం దతులితముగ౬ గూడి యుందు వటుగావున భూ 

పతి పూనిన కారం బెజింగిలి చే నజుగంగ నై లిం గేవలజడతన్.. 282 

. వ్రీయసఖి దారుణనభావలును వ క్రరూపిణులును దుష్రావయవసంస్థానవిశేప. 

సంయు క్తలు నగు కుబ్దలు పెక్కండ్రు గలరు నీకు వారల సాటిసేయం దగదు 

వ్రీయదర్శన వగునీవు పద్మంబుకరణి వాతంబు చేత్ నమ్ర,వెతి వై
 నచేమి సవాజు 

సుందరం బయినపద్మ్య౦ంబు వాతంబుచేత నమ్మం బైన నె ట్లనింద్యం "బె యు౦డు 

నటు సహాజసౌొందర్వ శాలిని వగునీవ్రు వాతో ద్రేక
ంబువలన న క్రత్వంబు నొం 

యగ 

దియు సనింద్వు వెతి వని పలికి వెండియు సిట్టనియె. ఎర్రి 
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తే, స్మ్క_ం౦ధపర్యంతమును నొప్పు గలిగి యుభయ 

జ 
న 

పార్ళ పముల నొ త్రికొని యున్న గ్కబలమయిన 
యురము6 గని సీస్టువడి సునాభోదరంబు 
శాతత వహించె ననం జూల సన్నమయ్యు. 284 
పరిపూర్ణ జఘునమును లన, దురుకుచములు వినులహి మకరోపమన క్రం 
బకుడదార నీకె కలిగెను, నరవరిని యెంతమాపవతి వే తలయన్, బ్రిన్ 

చ. ఘనరవకింకిణ్కలితశాంచియుతం బ గునీనితంబముకా 

క్ర 

క, 

గనకని వంగ కాహళివికాసము ఆ నత్వదీయజంఘుక 
ల్ఫువిచిత భంగి దీరముయి శోభిలు నీదుపదద్పోయంబు కాం 
చనసచికోభి తావయనసౌక వ మింత పొసంగునే ఇలీ. బి 

. తిమాంజబరంబు డాలిచి, ₹*మెని నీవాయత్ రుకాౌంకంబుల షే 
నాముంగలం జను బిసభు, గ్మామపగిది( జొడి_ కేంవు గావించె డిశన్, 28? 
ఘన మాయు. డై నశంబర, దనుజునీ యందులటోల బహూువిభస్సుట మాయ 
ల్వనజూత నే త్ర నీయం, దనవరతము నొప్పు శతేగుణాధికములు నె, పం 

తే, సకియ య్ నీస్థగు ప్ర చేళంబు దీర్ణ, మగుచు రథఘోణ మువలె నాయతత గలిగి 

వ. 

యలరు నచ్చోట రాజనీతులు మతులు వచి త్రతరయు కి శకులు చేరి నిలిచె. 
అని ముట్టు బహుప కారంబుల గుభ్రాయాపంబు కుసాపంశా నను సుహాకం 
బుగాం గొనియాడి తదీయవాక్యంబులు లోక ధి తంబులని యెటుంగక కార్య 
సాధకంబు లని తలంచి హర్షోత్కర్థ బున. గై కేయి వెండీయు నిట్లనియె.24( 

చ. తలకొని మత్సుతుం డఖబ ధారుణి చేల గలెనేని యో 
నెలంత మహోన్నతంబయిన నీస్థగునందు సుగంధిచందనం 
బలంది సువర్ల కంచుకము నర్షిలి నిచ్చెద నీమొగంబునం 
దింకము దొద్దెన న్విమలదివ్య విభూష ణప శ్రి నిచ్చెదన్, 21 

తే, పూర్ణ చంద్రునిగారు నీముఖము నాదు, లోచచనేందివళముబలకు పచులొనంగ 
ధాత కాంచనసరిధానధారుణి పయి, నచ్చర బలెం జరించెద నతిన నీవు, 942 

తే. నీవు నా శెట్లు దాసినై నెనన వుట్ట, సేవంజేసెద వారీతిం జెలియ నీకు 
సకలకుబ్దలు విమలభూపణవిభూవ్, తాంగు ఆ చేవ గావింతు రనుడినంబు. At] 

1 న 

క, అని యిటు తనుం గొనియాడుచుం దనబ్లుదికి( జిక్కీ. వేదితలగతళిజవా 
డ్చునం దల్పముపై శయనిం, చినకై కం గాంచి కుబ్బ చెచ్చైరం బలికెన్, 214 

ంర్లుర్లు మంథరోపచేశంబున( గై కేయి (కోఛంబు. బూొనుట. ర్టైర్టుం 

చ. అతివ వృధాప్రసంగ మిపు జ క్రమె శాత్రవుం జై నరాము డా 
తతసకలావనీళ రము. దాల్చిన పిమ్మట నీప్రయత్నముం 



రే 

అయోధ్యాకాండ ము. 205 

గతజల సేతుబంధనముకై వడి శూన్యనివాసడీ పసం - 

గతి యగుం గాన నాపనుపుం గైకొని వేగమె సేయు మి త్తతీన్, 245 

, అనిన నట్ల కాక యని వై క రయమునం గుబ్బతో డం, గూడి క్రో ధగ్ళృహము 

నాచ్చి మె మెల గట్ట సొమ్ము లుక్వర నై వె చి, ధర వసించి మఠల దానీ కొనియు, 

క తికనయావిభుందు వననిమకు ( బోవ్రచునుండ మత్చుతుం 
డతులిత పూజ్య రాజ్యువిభు. డయ్యె నటం చలకేక యావనీ 
పతి కెణింగింపు కానియెకం చ్రాణసఖీ ముది నుక్కు_ దక్కి నా 

మృతి చెటీంగింపుమా దశరశథేశున కాతని యుల బ్ర ముబ్బలోన్ , 247 

, అనియి ట్లతికూరంబుగా6 బలికిన నక్కు_బ్ల తేన తలం వీజేత నని మనంబున 

నుబ్బుచు శామురడు రాజ్యస్థుండై న నీకు చేటు వాటిల్లుం గావున నెల్ల భం 

గుల నతండు వనంబునకుం జను నంతకు నివక్ఞార్గకంబు విడువ కుండవలయు 

ని యకై ,_కకు నొ త్తి చెప్పిన నేవి మహాక్రూరంబు బగుతదీయవ చశ్సిలీము 
ఖంబుల "ముహాుష్మహుస్ట్రక తాంతరంగ యగుచు హాస్తంబు లురంబున నిడి 

కోని యమ్మంథరనుతీంబునకు బహుహారంబులు శై వారంబులు _ సేయుచు 

సీతా వళ్ల భున క రణ్యవాసం బొండె నాకు జీవితాంతం బొండె నందాంక నీయ 

లుక్ డింప క యుండు చాన నదియునుంగాక నిక్కార్యం బొడంబడు నందాంక 

భోజనచుజ్జ్ఞన పానళ యనాదు లుడిగి స సృక్పందనా దిపదార్భంబులం దాస మాని 

దివ్యాంబరాభంరణానులం గ్ల ఇ సేయ కుంజెద నని ని నిహ్టురంబుగాం బ్రతిజ్ఞ జేసి 

సరాషభరణంబులు పుడమిం బడవైచి పుణ్యాంతంబునందు దినంపున నుండి 

చేలం బడిన కిన్నరాంగన కెజంగున ననా స్తరణసంవృతమేడినిపయిం బడి 

యుండె నప్పు డస్పగంతి యుదీస సంఠంభ తీమోవృతీముఖయును విము క్తముక్రా 

మాబ్యనిభాషణయునై య స్తమితళారకంటై తమశ్ళన్నం బై జె ననభంబు నను 

కరించె నప్పు డక్కుబ్ద మణి కాంచనవిచి త్రంబు లెన తదీయ దివాస్ట్రభరణం 
బులు కీలుడిపీ యెల్లకడలం జల్ల నవి నత స్రంబులు నభంబునుం బోలె నచ్చటి 

"వసుంధరను బ్రకాశీంపం జేసె నిశ్చ కవేణియును విముక్తభూషణాంబరయు నై 

శేకయ రాజపుత్ర విపరీ తార్థబోధిత మై యొంటి నేలం బడి నాగాంగనభంగి 

నూర్చులు వుచ్చుచు నుంథరోపదిష్టకార్యంబు యుక్తం జన నిశ్చయించి మన 

చేత నాలోచితం బె నసర్వంబు సమోచీనం బని మెల్లన మంథరకుం జెప్పుచు 
నిజోదో్టగం బగునో కాదో యని నిశ్చ యా భావంబువలన దీనయె సాశెసా 

రకు నాత్మ సుఖావవాం బెన తన్నిళృయోపాయం బొ క్కముహూ ర్త రంబు 

చింతించి నిశ్చ శార్థయొ భు9కుటిబంధోదీర్ల వదనయె యుండే నప్పు డక్కు_బ్ద కై కే 

యూాక్ళృత కార్యనిశ్చయం బెటింగి రససాధనాదిసిద్ధి నొందినదాని తెఆంగునం 

బరమ వీత యయ్య నంతే, 248 
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రురు దశరథుడు కై కయీగ్ళహంబునకు వచ్చుట, ర్రైద్దుం- 

చ్. ఇనకులవార్డి శీతకరుం డెల్లీ జను లన రాఘవాభిషే. 
లా 

చన మిని తెల్పి యవ్యలను సభ్యుల వీడొని తల్పి య స్త్ర యో 
జనము బ్రీయార్డ మమొనగుణ కాలికి ల కకుం. దెల్పువేడ్క_ం జ 
య్యనం జనియెం దదీయవపులాయతనంబున కాత డున్నతిన్. 249 

వ అది మజీయును, 
సిక్) 

- ర్రైంచమరాళసారననాదయు క్షంబు శుకవిక కారకానోభితంబు 
చంపకాశోకరసాల ప్ర సవగంధమిళితలతా గృహావిలసితంబు 
తపనీయకాప్యవితర్షి కాలంకృితరమ్వనిశాంతవిరాజమాన 
మమ్భృత 'పమాన భమ్య్యన్న పానాదికసరసపదాస్థోపసంభృతంబు 

న నిత్వపుష్ప్పఫలో వేతనిఖలతరువి 
కానితోద్య్యానసహితంబు కోన కరతి 
భాషణవిభూవీ తెంబు నై వాసల సంద్ర 
కాంతీనదనంబు క్రియ మన - కాంత మగుచు. 25] 

. వావీకూపంబులచే, నావాండురదాంతరాజతా సనముల వే 
నేపారెడు కుబ్బల మే, వీవించెడుచాని రుచుల చేలెడుదానిన్. 2కి 

= వై శేయిగృహాముం గనుంగొని, వ్రాకటముగ రాహుయు _క్షపాండుభనచ్చ 
న్నాకాళముం జేరెడు దోపాకరుగతి నమషా? సదనము. జేకెన్. బిగి శీ అతా 

* కొట్టు ప్రవేశించి. 
ర్ 

కామబలయుతుండు గావున సురతసు, ఖింబుం గోరి తృప గదుర శయ్య 
కడకుం బోయి యందుం గ కేయిం గానక, మనుజవిభు(డు తనదుమానసమున. 

ఎయైరు దశరభుండు కె కేయి6 గానక పరితపించుటు, శ్రియం 
రమణి నిత్యము మచాగమన వేళ యెతింగ మాల్య చందన చే లమండనముల. 
గయిసేసీ మోహనాకారయొ నారాక శకెదురు నూచుచునుండు నిప్పు డోల 
తొల్లి ంటిచందానం వొయ్యలి చూపట్ట దని విహూదము నొంది యచట నున్న ప్రతివోరిం గనుగొని భామిని యెక్కడం ఉప్పు మో వన నది చేతు లళిక 

తే, భాగమున జేర్చి చేవరవారి దేవి, యలుక వొడమినజెందాన నల్లన్రో ధ 

అధ 
మూ. 

సదనమున నొంటిం ౫9న భూశయ్యుమిందృ దీనయయిపడియున్నది చేవయనిన. 
. విని యదర్శనమా త్రేంబున మొదల సంప్రా_ప్పవిపొదుం జై యున్నయన్నర "| న న 

డ్ బ్లూ ఎం a 
పతి కు ధాగార ప్ప వేశ శ్రవణంబువలన ద్విగుణకృతవిపాదుంతై. లుళితవ్యాకు 
లేం ద్రియుం డగుచు మెల్ల నం గూోధాగారంబులోనికిం జని యందు వినిహ్మ్హృ త్త 
మై నలతికపగిడిం బుణ్యతమయంబువలస స్వడ్షంబున నుండి పుడమిం చి లిస చ 

౧ (Wom 



అయో ధా కాండ ము, 907 

'జీవతవిధంబున ధరణికిం జనుడెంచిన వేల్పు వెలయాలిచండంబున బరమోవా 

నార్థంబు ప్రయోగింపం బడీనమాయకరణిం బరిక్లూన మయొనపుష్పవమాలిక 

కై నడి వాగురాదికంబులచేత నిబన్ష యైెనవారిణిపోలిక వేంటకానిచేత వనాంత 

రంబున విషద్యి బె చాణంబున నభిహాతి యినకరిణి కిభంగి నసంవృతీమేదినిపయిం 

బడియున్న దాని నతథోచిత యగుదానిం ట్రాణంబులకం కొ గరీయసీ యగు 

దాని రామాభిపే.కవిఘూతానుకూలసంకల్ప యగుదానిం దరుణి యగుదాని( 

గై శేయి_ నవలోకించి 'యపాపుండును వృద్ధుండు నగుదశరథుండు పరవు 

దుఖతుండై డాయం జని యరణ్యమధ్యంబుసే వముహోగ జంబు ఫూరో కృ కవిజే 

వణయు క్త ఈ మొనకరిణిం బోలె స్నేహంబున నద్దేవిం బరామర్శించి కరంబుల 

చేత. బరిమార్టనంబుం గావించి మననబె "ఆబాధికుండు గావున మిక్కిలి 

సం త్ర, స్తచేతనుం గై ౮5 యిటనియె, బిన్7 

రా ౧౧ 

ంద్టుడు దశరథుంశు కైశేయిని నాన్నాప్కకారంబుల ననునయిందుటు, శుుం 

, ఎవ్వనిచేత భంగపడి తే మృదుకోకిలవాణి నీమనం 
"బెవ్వండు నొవ్వం జేసె సాబ గేటికిం దప్పు మనోహారాంగి నీ 

కివిరథి నాపయిం గినుక యేల జనించినదో యొజుంగ నా 

కవ్విధ మంత వే చెలుపుమా కమలాయతభారులోచనా. ఇదం 

డ్, ముద్దులగున్తు నాదుమునిముక్కు. న నూవీది గల్లియుండ నీ 

క్ 

ఆ, 

విద్దురవస్ట నాంది తకియించుచు ధాత్రీ వసింప చేల నీ 

ముద్దు మొగంబు పాంసుకణపూరిత మై యిటు లుండం గాంచి నా 

శద్దిసుఖక్వ మేటి బ్రతు కేళతిం చాళుము నింక జెప్పుమా. ౨౬0 

. శా కేందువదన భుతు, సోంకెనొ శారీరరుజలం బొక్కితో దానికా 

వాకొని చెప్పుము వేగమె, చేకాని దివాషాషభంబు చేయింతు నొగిన్. 260 

. వనజాత&ీ యటు గాకయున్నం బరుం డెన్వాండైన నీ క ప్రియం 

బొనరింపంగం దలంచనే మజియుం నోపోదప్ప్భు త్తి త్రి నెవ్వాని కై 

నను నీ వప్రియముం ఫఘటింప మదిలోనం బూనితే తెల్పు మె 

వ్వని శాసింపుదు నెవ్వనికా సుఖనిగాం బాలింతు నే నియెడన్. 261 

మానిని యిట్టులుండ6 జలనూ భావదిష్ట్రముం 'దెల్పు మె చత్రేజిం 

చేని యవధ్యు నై ఇ న వధియించెద  వధ్యుని రై న న గావెదం 

బూని దరిద్రునై న ధనపూన్లునిం జ జేసెద వి త్రన త్రముం 

డైన దరిద్రుః జై జై వగచున 'ద్రూనరించెద సిజ్ఞ సుంతయున్. టు రా ఫలి 

జలరుహా వావశ్రేమణ నా, బలమును నాధనము నాదుపత్నులు నామి 

తులు చేను నాకుం గలబం, భులు నీయాజ్ఞం జరింపుదుము గాబె రహిన్',26క8ి 

విసరుహావ్నీ నీయభిప్రాయ మింతె నం గాదనంగ రాదు గాన నాద 
ఇ 



208 ' గోరీనాథ కామాయణము 

ర్ం 

? 

జీవి తానిలఅంబుచే నైన నొక కెద్దిం గలిగె నేని దానిం చెలియం జెపుమ, 264 
రమణి నీమో౭ంద6 గల యనురాగబలము 

నెటేంగియును మది శంకించు టిది యుచితమె 

జబజు నేత్ర, చుత్సుకృొతంబు సాశీ గాం 

జెలలగి న్రీక్ర్కి స్ర్చెదం జెప్పు మిపుడు. వస్ 

ను, జలజూజథీ సక లాష్ట్రముద్ది తధరాచక్చం బు నాయాజ్ఞ చే 
Ey 

మెలగు న్వంగక లింగనుక్స్యుకురుకాళ్సీ, రాది దేశాధినా 

ఖులు నాకు న్వళు అ చరింతు కెద చంతోఫభీతి నచ్యోటులం 
గ్ నస్తు ప్రక రంబు 'లవ్వియయినం గామించినం చెల్పవే. 266 

డేవి నాయందూం గల సాను" ఫ్థఫ్టీంబును నీపయిం గల వ్రేమాతిశయంబును విచా 
రించిన భవన ,నోరథంబు నిదించుటకు సందియంబు క్ట వృుయాసంబు విడిచి 
శయనస్థానంబునం గూర్చుండి స్వస్థచి త్తవై నీకు సంప్రాన్తం బె నభయంబు( 
చెలుపుము సూర్వ్యుండు నీహారంబుసుం ఓ బో దాని నషనయించెవ నని బహూ 
చ కారంబుల నమ్షహీనల్ల భం కధైవిచి త్ల తంబు నడయుటకుం దగిన తెజింగున 
ననునయించిన నమ్ము త్త కాళిని రామౌాభి సే. పేకవిఘ్ను మాపం బైనయ ప్రియం 
చెటింగింపనిక్చయించి ప్రతి తిజ్ఞాకరణంబు చేతం గృన్మణ నిర్భంధింప నుష క్షమించి 
మన న్యథ శరవిద్ధుండును గాను వేగవకానుగుండు నగుదశరభు నవలోకించి దా 
రుణవాక్టంబున ని నిట్లనియె, 267 

-ంర్టుర్లు కైకేయి దరథునిచె కజథంబు6 జేయించుట. చురుం- 

. మాన వేశ్వర యేను నెవ్వానిచేతం బరువతం బరాభవింపంగం బడిన దాన 
గాను నాకొక్క_ కార్యంబు గలదు డానిం, గూర్త్మి పెంపునం దీర్ప దముండవు నీవు, 
మోసము సేయక యప్పనిం జేసెద నని నీవు ఇ వాసం జేసితి వేని 
న్ఫ్భూసం క్రందన యన్వలం జేసెద నని నమ్మి తలంపుం జెప్పెద నీకుక్. 269 

. అనిన విని యశన్షరారవెణుండు భవదాజ్ఞుకారి నైన నాయందు శపథా కాంత 
పరిధృతం బయ్యె నని యుద్దతేస్మి తుం శై య శక్రేవిశిరంబు నిజాంక్ంబున నిడి 
కాని న్వాభిము ఖీకరణంబుళొుకుం జికురబంధరబునం గరం బిడి యిట్లనియె, 

, సాకుం గల ప్రీపుకుుషుల, నోకాంతా జానకీ వి యునకం కొం దగక 
నీకంశుం బ్రియు లెవ్వరు, లేకునికి యెజుంగ వొకొ_ లేమా యితరుల్,270 
కవులావీ యె వాషనింగానక యొక్క_ముహూ _ర్హృమెనను మని యుండ జాల 
ఘను డెవ్వం డసువులకం శె. దక్కి నపుత్రకులకర యె నిల బ్రాణికోటికంటు 
నట్టిముఖ్యుండు జీవనార్థుం డజయ్యుుండు సదయుండు నగు రామచంద్రుతోడు 
రమణిత్వ్పద్వచన కరణము నుద్దేశించి శపథంబు౭ చేసితి శంక విడిచి 

"లే, నీకు పీక మాచరింపంగ నిశ్చయించి, యున్న నాబుద్ది దిలకించి యువ దిప్ష 
య శీ లు 



ళు 
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కథనమున నన్ను బ్రోవుము కల్ల గాదు, సత్యమాడితి. బుణ్యంబుసా వీ గాంగ, 

. అని పలికిన నచ్చేవి దశరథుండు తనవలని మోహాంపుటురిం దగులువడియె 
నని యూహీంచి రామశపథపూర్వకస్వవచన క్రి యావాక్యంబున సంవాష్ట 
యగుచు నిజపుత్ర పత పాతంబువలనను సర్వ ప్ర కారంబుల విభుండు తనకా 

ర్టింబు సఫలంబుం గావించు న నెడుహూర్ష ౦బువలనను శత్రువుల కై న వచించుట 
కళక్థం బెనదాని నఫ్యాగతాంతకునిచందంబున నతిఫూోరం బగుదాని 
బుత్రాభి పేచన రాహావివాసన రూ సాభివప్రాయం బెట్ంగించెవం గా కని నిశ్చ 

యించి రాజ ప్రతిజ్ఞ దుష్కురదారుణ ప్ర యోజనవిషయం బగుటవలన విపుల 
త్వీంబు నొందునో యని శంకించి డాని న శేషసావ్నీకరణంబున సుస్థిరత్వంబు 
నొందింపం డలంచి భ ర్ర ను ధ్రేశించి దేవా యిప్పుడు సకలభూతంబులును జం 

ద్రాదిత్యాదిగ్గవాంబులును నశ్నిపురోగము లై నదేవతలును భూమ్యుంతరిత 
దివంబులును దిక్కు_లును నహోరాత్రంబులును గంధర్వ రాక్షసాది చేవయోని 
విశేషంబులును నిశాచరభూతంబులును గృహా చేవతలును సాథ్నీ గాం బ్రాయపుశ్ర 
సుక తాదిపరి గ హూక్రమంబున శపథంబుం చేసితివి తత్పూర్వకం బగువరంబు 
నా కొసంగితివి నీవు సత్యసంధుండవు ధర్మజ్జులలో ను త్తముండవు మహో లేజుం 
డవు సకలభూతసవత్షంబున నీపలికిన పలుకు లర్థవంతంబులు నేయుటకు సంది 
యంబు లేదు గదా యని యిల్లు దశరథుని స్వమతేంబునందు సంస్థాపించి సత్య 
సంధాదివిశేవణంబుల స్వవచన కృతి స్థర్యం బుకొజకు బ్రశంసించి నిజాభి ప్రా 

యంబు చేటపక ని ట్రనియె, 978 

అవనీశ తొల్లి దేవాసురసంగానుమున శంబరుం డనుదనుజవరుని 
చే నష్ట్రసంజ్ఞుండ వై ననీ వపుడు నాచే రవ్నీశుంచ వై చిత్తమందు 
మెచ్చి వరద్వయ మిచ్చెద నంటివి తటి యగునంతకుం గరము నమ్మి 
నీయొద్ద డాంచికి నేం డన్వరంబులు డయ సేయు నుటు గాక తక్కెనేని 

. నేంజె ముదువేషకుండ వై ననీవు చూ 

జీవితేంబులు విడిచెద నిద్ద మట్లు 
గాన నను డక్క_ గొనుకోర్యి గలిగాచేని 
వరము లొసంగి యభీస్ట్య్రము ల్వడయు మిపుడు, ణ74 

తే 

. అని పలికిన నద్దశరథుండు విశెషంబుగా? బరస్యరూపం బు గ్ల్షంబు గా కున్నను 

బూరగీద తవ సారకవచనమా తే ౦బున ౫ శేయోనశీకృతుండి న్ఫుగశ భాను వ -శీ a) చ cma రు 

కరణలుబ్దక వాక్యంబున వరీశ్ళతం బె నమృగం౦ంబువాగురాదిపాశంబునం దగులు 

వడిన చందంబునననుకూాంవర ప్రదా నా భ్యూపగమసంజ్ఞ ంబగుపాశంబునం దగులు 

వడియె నీ టన్న్వహీ పతిని సత్య పాశ బద్దుం గావించి కె కేయి వెండియుని టనియె, ళు “ట్రీ యు షా యు 

27 
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యుద క కేయి దశంథుని చరతాభిషేచనరానువివాననరూ పనరద్వ యాం బడుగుటలు. చురుం- 

నీ భూనాథ మయొకోనరంబునకు ముత్సుతునకు ఘనశాజ్యపట్టంబు. గట్టవలయు 

వినుము రెండవవరంబునకు శాము(డు జటాజనచీరశ్గారి యె సిరకేం బాసి 

తాపస వేషంబు. దాల్చి చతుర్ణశనర్థ ము జ బండకాననమునందు. 

జరియింపనఎయు ని త్రెజంగయన ఘటీయింపు మీదియె నానునమున నిరగువ్రుకొనిన 

ఆ. కార్య మట్టు గానం గకంగి నీ విప్పుడు, రాఘవా భి చేకలగ్న నుంటి 
పూ జ్యయానరాజ్యమునకు నాతనయుని, విభుని జేయు నువనివిభోలు వొగడ. 

చ, అజుముర దక్కి యిన్నరము బర్షి నెసంగుము సత్యసంగర 

స్థిగుండవ్ర నమ్ము జన్మ కుబలశీలముఎం వళ గాచికొమ్లు భా 

వరుణకు సవ్య యమే సరయు వై భనముం ఒరలో! శహాధేనో 
త్త ర ముని తాపసు బృవావిధంజబుుం సల్మకలి చాటి శాప్ప శి. 21 

వ, రా జేంద్రా యెను నీచేక క తం కై క కషరంబుచే యడి జిం గాని సూతన చదరం బడి 

గినదాష గా నని యిట్లు క్ గ కొలాయమానం బగుదాకుణవాకన్టంబు వలి 

కిన నిని కొండొకచే న్పు నిశ్చేస్టితుం డె చిచ్చుతాశునం దపించువుహా 
గజంబువోలీశ వేలం బడి పొరలుచు నిజాంతక్షతంబున, 278 

దురు దళరఘుండు నాన్మాప్కకారంబుల గైకెయిని చూజుట, శ్రుర్దుం- 

క, ఊహింప సూకత్షుకారణ, "బేహావస్ల లొకొ రుజయొ తీఅని చేతో 

మోహంబొ గాక తక్కిన, నాహా యే నింజవెట్తి నగుదునె యకటా. 10 
ను. అని చింతించు చు గహినీనచనవ బ్రా భ భి నారాచదు 

ర్పినసమ్మూర్భితమానసుం డగుచు ధాత్రీ నాథుం డోక్కి 0తసే 
పునకుం చేతి యసంవృ తావనిపయిం బా చ్పేడి కూర్చుండి మో 
మున దీనత్వము గానువింస విపకంభోరాళి నిర్థగ్నులండై. 2 

ను. ఘనమంత్రై షధ రుస్ధని నువుహో కాలాహిమాడ్కిం గ గడం 
గిననిట్టూర్పు నిగిక్సి యొంటిమెయి వా్యాఘ్ ౦ గన్న పెన్న ల్ట్ర్ణా 
డ్చున భారం గని భీకి నొంది మరల నారా గతుం డె చిరం 
బునం దె భొఫింది సుదుకఖతుం డగుచు వప్పూయోండితో నిట్లనున్. 291 

తే. పుత్ర గగ్థిని దుష్ట్రశారిత్ర కులవి, నాశిని నృళంస దానకీనాధు చేత 
బరంగ నావేశ నేవి పాపం బొచర్పంబడియె నిట్టిదుర్వాక్యంబుం బలికె చేల, 

చ, సతతముః దల్తినట్ల బలు చందముల న్నినుః గ్ల్చు జానకీ 

పతి కహి తంబు "సేయ నుదిం బట్టితి 'వేమినివిం త్త మేను దు 

రతి నగునిన్ను దీక్ష౫రల ప థితోరగినట్ల యిల్లు చ్చే 

చ్చితి జడబుద్ధి చెం జనువుం చేసితి నాత్ర త్మవినాళనార్థ మై 2 



అయోధ్యాకాండ ము, 211 

ఆ, సకలజనులు రాము డకలంకగుణధాముం డనుచు సన్నుతింతు రట్టిపుణ్యు 

నందు నేమి నేర మొందించి ఫోరకొొ ననమునం జనీంపం బనుపువాండం 

ఆ, పుడమి నైన రాజ్యుభోగసంపద నై నె న, బలము నైనం ,బ్రాణపవను నైన 

సుమి నైనం గాసల్య నై న నను, విడుతుధ గాని యతని విడువం ౩ జూల, 285 k త్రీ 
ర్ 

గనుత్రుః డై నయననిసు తాపతిం, గనిన నాదో పీకి ఘనత కెక్కు 
అతో. 

తనిం గాన కున్న నబల మచ్చి త్త మా,నండరహీత మగుచుం. గుందుచుండు. 
థ్ 

“స 
కే. పన్నుగ సరోజసఖుండు లేకున్న జగము 

నీరు తే కున్న సస్యంబు నిలుచు గాని 

రనుణి రాముడు లే కున్న నిమిషవమయిన 
నాదుతనువునం ట్రాణంబు పాదుళొనదు. లవ? 

క. అటుగావున నీపవములు, పటురయమున శిరము సోంకిం బ్రణమి ల్లైద నీ 

విటు కూరచింత సేయక్క కుటిలాలక యొండుకోర్కి. గోరు మొసంగెదన్ = 

"జే. పరనుదారుణ వముయినయావాస మెట్టు 

లక్ట నీచేత: జింతితం బయ్యె చేడు 

పుణ్యవర్థ నుం డై 3 నరామునకు సెగ్గుం 

దలచు హానికి నివాపరంబులును గలనె, 999 

వ. జేవి నీ విప్పు డాడినవొక్యంబు భరతే ప్రియా వ్రీయవిషయుంబునందు మచ్చి 

త్తంబు6 బరీవ్సీంచుట కని తలంచెద నదియె భపవభి ప్రా, పా,యం బేని భరతాభి 

పేకం'టే గోర వలయుం గాని రామునివివా సనంబు. స నేల తొల్లి నీవు 

రాముండు నాకు జ్యేస్టపుత్రుండు ధర ర, జ్యేష్టుం డని పలికితి వది వ్రియవాదిని 

'నగునీచేత రామకృతళు శకూ,వార్థం బొంజె నువీయచి తంబు 'భవదాయ (¢ త్తం 

బై యుండుటకు నొండెం గధికం బరెన్టి నని యిష్పు డో డూహీం'చెడ నట్లు గా 

జీని రామాభియేకంబునకు సంతీసింపక శోకసంత _స్టచి_ త వై యి తేఅంగున 

నన్నేల సరితపింపం చేసెద వైనను ఘూన్యగహంబు "సోశే తత్చారవళ్యం 

బున ని ట్లవ్రీయంబుం. బలికితివి గానలయుం దొల్లి యొక్కి_౦తైన భన నదీయ 

చిత్తం బధ రాయ తంబు గా కుండోనక్రోవీనయసంపన్న 3 వెన నీ విప్పు డయధర్ష్మ. 

కార్యం బవలెంబించుటనలన ధరి స్థం బె  నయిమో్టకవంశంబుస కం దనినార్యం 

బె నయనర్గంబు సంప్రా, స్తం బయ్యేనన త్రో ౧చుచున్నది మున్నొక్కిం జ నలోక 

విరుద్దం బగుప ప్రతికూల వాక్యంబు నీవలన విని యెణుంగనికారణంబున చే 

డివాస్ట్రకన్టింబు నమ్ముట కన ర్హ్రం యున్నది నాకు రాముండు భరతసముండని 

బహు ప్ర'కారంబుల నాకుం జెప్పు చుందు వట్టిసమచి గ్ర వై నీకు రాముని 

యందు విరోధ భెవం బె త్తెజంగున నుత్పన్నం బయ్యె, 250 
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రుడు దక ౦న్టుండు కె కేయిళీ రామునిసద్దుణంబు లభినర్ణి ంచి బోధించుట* చుం 

th అనిశము ధర్ధమౌార్షరతు. డై యశ మెల్లెడం గూడంబెట్టి వా 
గనిసుకుమారత నర్షీజలునాముండు శీ నీపయిం చేయుభ క్రి క్ర నై 

నను దలపోయ కెట్లు పదునాలుగువర్ష ము లుగు కాననం 

బునం జరియింపం బంపు మన మూఖ్గేవుతీ నదీ నెట్లు సైచితే, 191 

. కౌొసలేయుండు భరతునకం#ు నధికృభ క్తి శు యమం గావించుంబరంగ నీకు 
నారఘూ త్తముకం కొ నీయందుభరతు, నకుం నలవిశేషమేమిం గానములతాంగి, 

కే కనులలోచన నీకు గాఘనునకంశు, నన్యుం డెన్వాండు వచన క్రియా వ్రణామ 
వినయ గారవసే ౧నాదివృమ్తులందుం, జతురు? డెందై నం గలండె ముజ్జగములందు. 

తే, తరుణి శాంతేపజీవిశతంబులోన, రవుణి యొక కంచే నై నన శాముకందు 
బలుకొంబడు పరివాదాపవాదములు దృలంప శే నట్టిఘను నని కంప నేల. 294 

తె, రాఘవుండు శుద్షబుది చెం చ్రాణికోటి, నెపుడు రంజిల్ల (చేయుచు నిష్ట్రకాము 
డానములచేత  స్వవశీకృతస్న జేశ, వాసిజనుం డై ప్ర కాళించువ వనజ నేత్ర .295 

తే, దానమున దీనజనుల సత్యమున లోక,ములను శుగ్రహ్హూషనే గురువులను వింటి 
చే రణంబున దుస్పహావై రివరుల, ననీశముజయించి యున్నవాం. డతండు తన్వి 

డై. 

సన, నుజీయు సత్య్వంబును దానంబును దపంబును ద్యాగంబును మిత్రత్వంబును 
శుచిత్వంబును నార్టవంబును పద్యయు గురుశుచ్తూషయు నివి మొదలగు 
సకలగుణంబు బక్కు_మారునందు సన్ని విస్టంబు క యుండు నట్టిశ మాదిగుణ 
సంసన్నుండును బేవతుల్యుండు నగుశామునియం జవ్విధంబున బాపంబు 
దలంచితివి లోక ప్రియ వాదియును మహో ప్రియుండు నగురాముని వివాసము 
గతించి వాళ్యంయయ స్మ స రించుటకు నై నశ ప్తండం గా నట్టియేను భీయుం డగు 
నారాముని భన వగంచు ననంబునకుం బొనుని మెటు వలుకుడు నని పలికి 
వెండియు శోకం బగ్గబం బైన దీనవదనుం వగుచూ గద్దదకొంకం కే యి 

న ఇ చా 

ట్లని యె 
297 

Ril, = శమదనుంబులు సత్య శె”చములు భూత 
చయయు దావమ్యీంబు ధర్మ మేధ న్వునందు 
నిలిచె నట్టిధరాసుతాచేత ౩ వనికి. 
జనినపిమ్మట నేగతిం జనుదు నేను. 299 

eh . అని పలికి దుః:ఖాతురుం డగుచు గ్రమ్మజి నమ్హహీవల్ల భుండు' ఘూూర్ల మాన 
నరీరుం | బ్ర కోశారు వంబునకుం బారంబు అ్రాకం ంచునయ్యంగన చరణం బులకుం 
బక్షి లేచి యంజలీ ఫఘటియించి యి టునియె, 299 

సీ చతురబ్దిము ద్రితి శ్నీతీయరదుః: గలసర్వమును నీ కొసంగెదల గనుక విడిచి 
తలకే ని ధర్మంబు పప్పుక ్యుంక రాఘవునకు శరణంబు గమ్ము పెక్కు. 
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దినములు పుడమి చై పునినకతంబునం గడువార కంబున బడలి మిగుల 

- చై న్యము నొంది పుత్రవియాగజనితా ర్తి కోర్వంజూలక చేతు లొని వేయు 
"లే, వమూవుకాంజలీ. 7 కెనిమంజు వాణిచాలం గారుణ్య మొనదింపం జాలుదనిన 

వినుచు బకబాన్నిగతి కాద్ర 'వేషయగ చు,నలుక రెట్టింపంబలిక న వ్వెలందిఫతీకి. 

న్, భూనాథ మును వరంబు లొసంగి శతృమ్హణ బరితపించెదవు నీపాటినృ పులు 

విన్న మెత్తుశె వారు విన నీదుధారికత్వం బెట్టు వాప్రుచ్చి పలుకం గలవు 

వముజీయు నాఖభూపతు బ్యద్వరదాన ప్రసంగ ౦బు6 'చెవినసవుత వారి 

కు త్రరం బెయ్య్టీది యొనరం చెప్పుదు వీవు భయద బేవాసుం భండనమున 
తే. నన్నుం గాంచిన శేకయనాథప్పుత్ర, శే నొసంగినవరములు పూని మిథ్య 

యనుచు. బత్కడవో నృపజనుల శెల్ల, నవయశం బొడలనార్చితి వధిప నీవు. 

వ. అని గ రించి పలికి కృమ్మణ సత్యంబు ప్రకటంబుగా నగావీందుతలంపున 

ని ట్లనియె. 802 

చ. వినులవిణారు ల నన్ఫపవీరుల మెచ్చ గపోకరకుణా 
ఇ నద జయ 5 శ్ ఛాయ! షే న గర్భము మును శె బ్యుం డక్నృపు(డు తత్పిశితా ర్థియు నె నయొక్క_ శ 

నమునకు నెంత పుణ్యకలనం దనకండలు గోసి యిచ్చి స 

తము. బ్రకటంబుగా నిలిపి ధారుణి న త్తైజి6 గీ వెజటుంగ వే. 803 

చ. అదియును గా కలరు డనునాతండు నేత్రము లిచ్చి పుణ్యసం 

పద నిరనంచడే యది ధ్రునంబుగ నిల్చెనొ లేదొ వారి యుం 

ద్రిదశగ ణార్థితుం డయి తుది నమయం బొనరించి "వేలం దాం 

బదసడి దాంకెనే ధరణిపాలక స్తత్యము నూంది నేంటికీన్ . 804 

చ. జనవర పూర్వవృ_త్తము6 బ్రసన్నమతిం గని మున్ను నీవు చే 

సినసమయేంబుం దప్పకుము శీలము సత్యము. బాయ? బెట్టి రా 
మునిః బృథివీళుం చేసీ యింక ముప్పునం చప్పక నృ పత్నితో 

ననీశ్రముఈ డీడ్ సల్చ వాడయంబున జూచితి వేమొ దుర్మతి. 8505్ 

శే, జనవరో త్తమ నాకోర్కి. సతర్ణేధర్య, యుక్త నుయినను దద్వ్య్యతిరి క్షమైన 
అని (౮ వాలీ అడం లిం 

నిపుడు నీయ్రో,ల నాచేత నెద్ది పలుక, బడియ దానికీ న న్వధాత్వంబు లేదు, 

శే. ఎంత లే దని తోచి నీ వెల్లి, పుడమి, క న్నెమగనికిం బట్టంబు గట్టి తేని 

గరళ మనను (గోలి నీకనులు చల, గాంగ మేనికి బాసెచం గల గాదు, 
య ల వో రా 

ఫే. వై భవంబునం బొదలు సవతిని గాంచి, యొకనిమిష మైననోర్వలే నకట దాని 
విభుత కంజలింజేయుచు వినయవృ త్తి, ట్ర తుకుకం కొను జచ్చుట వాడి గాదె. 

కి, జనవర రామవివోసన, మునకం కును వేటు కార్యమున నాచి త్తం 

బున కానందము కలుగదు, విను భరతునిమాందియాన తే యన నేలా. 809 

వ. అని యిట్లు పరవుదారుణం జై నవాక్యంబుం బలిక్ యూణజకుండిన నన్ముహీరమ 



214 గోవీనాథ రామాయణము 

ణుండు మిక్కిలి యవాచ్యం బనరామునివనవాసంబును ఛరతునిరాజ్యాభి 
చేశంబును విని పరనుశో శాగ్రాంతచిత్తుం డై డె ఫేపంబున. నొండొక సేపు జెప్ప 
వ్రేయకో యప్ప ':ం౦చతీ మొగరబుం ద దస్పక్ చూచుచు నిక్చెన్టీతుం టై యూర 
కుండి వెండియు న థైవినవసాయంబును దాను జేసిన శపథంబునుం దలంచి 
యళ3 కర ప్రతి క్రియం. బగుటవలన నించఛుకసేపు ధ్యానంబుం జేసి రామా యని 
నిట్టూర్పు నుచ్చి సన్నిపాతాదుబచేత విపరీత ప్ర ప్రకృతీ మెనవానిచందంబున 
వ్యాధిగృస్తుం డై నవానిపోలిక నున్మత్యునికై వడి నుంశ్రాస్ఫాతవీర్ణం బయిన 
మహాసర్పం; రుభంగి నష్టచిత్తుం వైప రళుచ్చి చ్చిన్నం బె నతరువుమూడ్కి. ధరణి 
పయిం బశి కొండొక సేపునకు లజ్బసంజ్ఞుం డై నెండియు దీన వాక్యంబున 
నిట్లనియె, "9 810 

శా 

కొ, రమణి యనర్థిం బరా ర ముగా నెవ్వాండు గజిపె నకట వీవావా 
క్రనుగతమతివలె దు శారి, కష్టము. బల్కుట కోడ వెంత యవివేకినివో 811 

క ఈసదృ త్రభ్రంశము, నేసరణి న్కు న్నెజుంగ మిప్పుడు వెనటీ 
మయూశీలము వీ వ్వకితం, ఇ చే సర్వముం గానం బడియె నటు నీయందున్ 812 

కం నీ క్లీభ్ధ యంబు వొతముట, శకేకార రణ మాత్య్శసుతున కీశత్ర (ము వీ ను 
తాకాంతునకు వివాసన్క మకరణిం గోరికివి విహీన ప్రజ్ఞా. 813 

తే, మగడ నగునాకునుతునకుజగ వంసకును, కప్పక వి యంబుంగావింపందలంచఛి లేని 
రామనన వాసభరతనా భూ మూ,జ్యహాపమైన యీపాప భావంబు మాను మిపుడు. 

క, రామునియం దపరాధం, బేమి విలోకించి . పలికితే నీ కిపుడే 
నేమి విరోధము. చేసితి, నీమూటలు నీతిశా తము లే. 815 

"లే. అతివ నాచి త్త మెరియించు టంతెకాని 
రాముడు భరింపం వగినసా, చూ (నూ జ్యభార 
మేల భరతుయయ పూను సీ కేస 
భరతుం డధికుండు నృపనీతిపరతం జేసీ, 816 

శే, అనఘ వనమున క్రీవ్రు పొన్మునిన యంత, రాహూసం x స్తుం ఉగునుడు రాజు పగిది( 
గడు వివక్షత నొందినకౌన వేయు, వవన మేర్తిం గనుసొనువాంయం జెప్పుము. 

ఆ. సజియు. సకల రాజమధ్యంబునం బభాన, హీతులం గూడి నిశ్చయింపంబడిన 
డాని శత్రురాజవళితసె సె న్యమునట్ల, కోలువుచి త యె ట్లు. గృవ్షణింతు, 318 

వ, అదియుసోంగాక. 
819 

స్, జడబుద్ధి యెనదశరభథుండు చిరకాల మె కెజంగున రాజ్య మేలే ననుచు 
గుణ వసతు అగు రాజకుంజరు లను వెలి. బెట్టే : జానకీ ప్రి యునీ యుత్సృ 
వము జూడ నచ్చిన వసుమతీధన్టలు శాఖను" డాజిఇే శేషు ఇకొరణమున 
ని ర్వాసితుం ఉయ్యు నేం వని రాము నుద్దేశించి పలికినం దిరిగి వారి 

నని 
(మ్ 



అయోధ్యాకాండ ము, 215 

కే కేమియు త్తర మొసంగుదు నిపుడు మజియు.,గై కచేంవీడితుండనై కాననమున 

కనిచితి నటంచుం జెప్పుదునా యై న, సత్యవిచ్చి త్తి తి కేనోర్య్షీం జాలు "బుట్టు, 

సీ, అనిశము€ం బ్రియపుత్రయును ద్రియవాదిని 

వ్రియశామయును నుప ప్రీయయు వై న 

కౌసల్య “కుయ్యయికాలంబులను * దాసి 

యనువున సఖయట్ల జననిపగిది 

భగినిచందంబున భార్యహోలిక నొప్పు 

నట్టికాంత గుమారుం డడవి శేగు 

చుండ న న్న ముని యొప్పిదంబులు వల్కు_ 

నీదృశం బగుపాప మేను జేసి 

"ల యే మని ,వీ యంబు6 జెప్పుదు నంతకాల 

మేను నీయందు? జేసిన హితము నన్ను. 

బరితపింపంగం జేసె నపథర్ణి భోజ 

నంబు విషరోగినిం బలె నాతి నేండుం తివి 

న. మజీయు సత్కారోచిత మయైనయక్కొసల్య భవద్వివీయశంకచే నాశేత నొ 

క్కనాల డై న సత్కేరింపం బడినయది గా దయ్యు నవియునుం గాక, 822 

ర్ వనసం ప్ర యాణరూ పా, వనిజా ప్రియవి ప్రియంబు వదలక విని ల్ 

కున నలసుమిత్ర న న్నే, మని మనమున విశ్వసించు నక్కట చెపుమా, 

ప. సకలలోశకానందకరుం డై నరామభ ద్రునిం బరిత్వజింపం దలంచినదళరథుం 

డింక నేమి యకార్యంబుం “గావించుటకు స చెట-చు నని ధిక్కరింపచే యని వెండి 

యు ని ట్లనియె. ల్ర24 

ఆ. వికినవాసి మొన విభుని లోకాంతర, వాని మైసనన్ను వరుసతోడ 

జనక రాజపుత్రి వినుటకు నె ట్లోర్చు, నకట రెండు నప్రియములు గావె. 825 

కే, పతివిపిన యా త్త యును నాదుపంచతయును 

విని నుహీసుత గృపణ డై యె వెండికొండ 

క్రేవం గిన్నరుం బాసిన కిన్నరి. క్తి య | 

పకల బంది ప్రాణంబులు నికుడ కున్నె, “#526 

క, వనమునరకు. జనినరాముని, వనగతుం డగువిభునిం గూర్చి నగచువాహీజం 

గనుంగొని యేను ధరణివై, వనితా చిరకాల మింక బ్రృతుకలోం జూలన్. 

క, జననుతు. డగురాముని వనవృమునకు. బనిచి నన్ను దుకఖముశం జంవీ రయం 

బున భరతుం గూడి మోదం, బున విధవా రాజ్య మేలం బూనితొ బుద్ధిన్ . 

జే, అసతి వగు నిన్ను నది సకి వనుచు నమ్మి 
పిదప దోగిఖా ర్తి నిట్లు తేపింపవలెసె 
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నరుడు మోవావశంబున గరళయు క్ష 
మద్యమును గ్రోలి దుకఖంచుమాడి_ నబల. 9 

క, వనమున లుబ్లుండు గీత, ధ్వోనిచే మృగమును గడంగి వంచించినవా 
డున శతృసాంత్వమున. నను, దినమును వంచించి తుది నధించితి వకటా, 880 
లే, ఎంతపాపాత్తుం డీనృపుం డిపుడు గౌవ్యు 

సుఖముకొటికుం. గువమూాకుని నూరినుతుని 
వనమునకు6 బంచె ననుచు సజ్జనులు నన్ను 
దూజు రే కల్లు. డ్రావిన పాణునట్లు, 831 

వ, దుష్టచారిణే నరదానవిషయంబునందు రాముండు జటాజినచీర భారియె ముని 
వేషంబున వనంబునకుం జనవలయు నని పలికితి విట్టి కూరవాక్ళింబులు విని 
వతమింపవలసెం గావున మత్పు రాకృతదుష్కృతం బివ్విధం బపరిహార్యత్వం 
బున నవశ్యం బనుఫావ్యం బయ్యె నక్క_టాయిది యెంత కస్టం బెంతదుకఖంబు 
చిరకాలంబున నుండి నాఖ్యంబుకాజకు నాచేత ననువీతం బైనభవదతు 
ణంబు. గంఠలగ్నం బెనపాళశంబుభంగి స్వనాశనంబుకొణకుం బరిణకం 
బయ నని పలికి వెండీయు నిట్లనియె, 832 

క. బాలుం డేకాంతేంబునం, గాలాహిని ముట్టినట్లు గానక జక్షతకా 
వాలాయము సతి వని దు, శీలా పాణి గృహాంబుం జేసితి నిన్నున్. 838 

ఉ. కాంతికుం బ్రీతీ సేయ ననుకంప దలంపక రాముని నీనా 
భ్య్ధంతరసీమకుం. బనిచె నక్కట యోాన్ఫపుం డెంతచంచలుం 
డెంతవివేకళూన్యు డని యెన్ని క వెట్టదె సర్వలోక మా 
వంతయు శంక లేక యది యంతయు నిక్క_ముగాచె దుర్శతీ, 884 

"లే, రమణి సు వ్ర తే బ్రహ్మచర్యముల వేత, గురుల చేతను నృపధర్శ్మ పరుల చేత 
సతత ముపకర్షితుం డై నసుతుండు వరల, భోగ వేళ దుగఖంబులువొంచెనకట, 

క. వనమునకుం బొమ్హు సుత నీ, వనినంతనె యట్టుగాక్ యని శీళుమునం 
జను గాని మరలం చా నొం, షనం జాలం డట్టిసువుతి ననుచుట తగ వే. 886 
తనయా నీ విపుడు వనం, బునకుం బొ మృానుచుం బల్క_ బో నని నాతో మునుకొని ప్రతికూలముం బృల్కిన మేలగుం బల్క. డట్లు కేవలభ క్లిన్. 

తే, పాపచారిణి పరిశుద్దభావుం డగుట, రామభ ద్రుండు నాయభిప్రాయ మించు వ_న నెటు(౫క వనికిం బొమ్షునినం దడవు, సేయ కప్పుడె చనునేమిసేయంగలను, 
వ. మజీయు మహాోత్ముం డగురాముండు వనంబునకుం జనిన సర్వలోకధిక్కా. 

రంబు సహీంపం జాలక యేను యరుతుయంబునకుం జనియెద రామప్రవ్రా 
జనమన్మరణానంతరంబు నసిష్టం మైన కాసల్యాదిజనంబునం జేమి పాపం' బాచరించెదవో యని భయంబు వొడము చున్నయది యన్వలమన్మ తానుసారి 

క్ . 



అయోధ్యా కాండము, 914 

జనంబంతీయు మనోవాగనగోచరం బై నదుళఖంబు నొందు నీవలన నిత్వూకు 
కులోచితం బె నయశం బంతయు. బరితీణం బయ రామునకు సహచరుం 

డగుటం వేసి లతుణుం డతీని విడువం జాలక వెనువెంట నరణ్యంబునకుం 

జను నంతీ€ గుమారవనవాసంబును భ_ర్హృమరణంబునుం దలంచి శోకించి 
సల్ఫు' ప్రాణంబులు విడువం గల దంతట సుమిత్ర నన్నును గాసల్యను రా 

ము లత్మణ శత్రుఘ్నులం గానక శోకంబున సహాగవునంబు. జేసి పంచత్వీంబు 

నొందు నిట్లు కౌసల్యా సుమి త్రలను నన్నును రామలత్ముణకశశ్రు ఘ్నులను దుకఖ 
నివుగ్నులం జేసి నాచేతను రామునిచేతేను విడువం బడిన శాశ్వతం బైన 
యిమోగకుకులం చాకులంబుగాం బరిపాలించుచు సుఖం బుండుము భరతు 

నకు రావువనవాసంబు ప్రియం బయ్యె చేని గతజీవితుండ నై ననాకుం బ్రేత 

కృతస్టంబు సేయుటకు నతం డర్దండు గాండు మే నుందజు మరిగినపిదప నీవు 

లబ్ద కామిత వై పుత్రునింగూడి విధవారాజ్యంబుగా. బరిపాలింపు మావు రాజ 

పుత్రీ న్యప దేశమా త్రంబున మద్దృహాంబుం బ్ర, వేశించుటం జేసి నాకు బాపాత్తు 

నకుంబో లె నపయశంబును మహోాజనసమతంబున ధిక్కారంబును సర్వభూతం 

బులయం దవమానంబును సంప్రాప్తం బయ్యె నని పలికి వెండియు! నమ్మహీ 

రమణుండు శోకో ్ రేకంబున నిట్లనియె. 889 

ము, అతి వేగాన్వితఘోటక' వ, జములోో వా స్తీంద్ర సంఘంబుతో “6 

జతురస్యందన రాజిత" నెపుడు సంఛారంబు. గావించు నా 

శీ తిక న్యాధవుం డుగ కంటకశిలాళ్లి ప్రాటవీభూమి చే 
గతి. బాదంబులవేం జరింపంగలం డింక న్భృ్త ్ రని చ్వేమీణే. 840 

చ, సరసపడార్లము లల యుచందముల నృసనొందం జేయ నే 

రురు లగుపాచకుల్ తనకు బక్వతరోదన భ తమ్యుభోజ్యుము 

ల్వరుస నొసంగ నిత్యముం గరం బనుర క్రి భుజించు జానకీ 

వరు. జికం గందమూలముఖవన్యుము లెట్లు భుజించు నక్కటా, 841 

ఉ, ధాతసువర్డ వర్ష పరిధానములక౯ గయి సేసీ పుష్పుళ 

యా్యాతలమందు నుంజెడు నుహాసుకువూరుండు నాకుమూరు. జే 

రీతి న మంజులాజినపరితతవల్క_లముల్ ధరించి ఘో 
రాతశకంటకాత కఠి నావనియందు వసించు. జెప్పుమూం కిశ్ష2 

చ. మదనవసంతవాసవకుమూర మహాసుకువూరమూ ర్తి వా 
రిదనిభ గాత్రు నద్భుతచరిత్రునిం బుత్రునిం జూచి నప్పుడే 
ముదుక్ణ6డ నయుస్టిం గ్రుమ్మజు సమున్నతయావన ముంది నిట్లు నె 

మృది రహియింతు నట్టి జనమాన్యుని. బాసి మనంగ నే ర్తునే. 848 

వ, మజీయు రామారణస్థ్టగమనపూర్వక ల టె నభర తాభి షేకం బతిదారుణకృతం 

25 
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బవ్వాక్యం బెట్టి దుష్కుర్మున కై న వినం దగియెడునది గాదు యువతులు నిం 
దింపం దగియెడువారని పలుకు లోకవాక్యంబు సర్వసాధారణం -బెనను స్వార్థ 
పర వగునీయందుంగాని పతి వతలయం దవ్వాక్టింబు సార్గకంజై యుండదు 
నీవు స్వపరానర్థసాభనస్వభానసంయు క్షవు వుత్పరితాపని వెశితాంత8కరణవు 
స్వార్ధసాధనపరవు. నీచందం బిట్టిదని మున్నెలుంగ నైతి సమ స్రజగద్ధితాను 
సారి యగురామునియందు. నాయందు నేమియపరాధంబు విలోకించితివి శా 
మృప వాసనసాధకం బై నభవద్వా స్రిపారంబును వ్యసననిమగ్నుం డై నరాముని 
నిరీశీంచి జగంబంతయు నతికుపితం బగు. బితళృపుత్రవధూవరు లనో్య్టోన్యం 

బు పరితన్టిజించు సూర్యుండు తేపింసకున్న నింద్రుండు వర్షింపకున్న లోకంబు 
జీవించుంగాని వనంబునకు: జనురాముని విలోకించి యననుభూత రామస్వుఖా 
వుం డై నను జీవింపం జాల డేనెట్లు జీవింపం గలవాండ భా ర్యా కారాగతమృ 
తు వని నిన్నెజణుం గక నజ్ఞూనంబున నీతోడం గీడించితిం గామభారావసన్నుం 
డ నై నయేను మహోవివం చ నసర్పంబునుం బోలె. జిరకాలంబున నుండి ని 
న్నంకభాగంబున నిడినొని తుది నిట్లు నీచేత వధియింపం బడితి దురాత్త్ముండ 
నగునా చేత మహాత్తుం డగురాముం డపితృకుండ య్య నపుత్రకుండనై న నాచే 
తం బరిత్య_క్షంబె నమ్ భరహి తేవాషకురాజ్యంబును భరతుండు చేకొని సర్వ 
జనంబుల విడిచి బంధువుల నెల్ల వధించి భొనత్సహితేంబుగాం జంపాలింపం 

గలండు నీవు మద్విమతులయందు శ్నేహయు క్షవై యుండుము నే డిట్లు పతి 
పళ భావంబు. దిరస్క్రరం చి యాపత్కాలమందు నుపదవకారిణి వై గ్తూర 
వాక్య్ళంబుం బలికితి విప్పాపంబున భవదీయదశనంబులు వెశీర్యమాణంబు లై 
పుడమిం బడ వేల భవదీయరసన సవాస ప్రకారంబుల వ్రయ్య వేల యెన్నం 
డేనియు నప్రియంబు లగుపరుషవాక్యంబులు పలికి యెజుంగం డట్టి యఖభి 

. రామవాదియు గుణనిత్యసమ్ముతుండు నగురామునియం డెవ్విధంబున దోవం 
బులు వలికితివి కై కేయీాగ్లానీ నధిగమించిన నధిగమింపుము కోపించిన గోవిం 
పుము నశించిన నశింపుము సవాసృ ప్ర కారంబుల విస్ఫుటిత వై మహీతలంబు. 
టబ, వేశించినం బ్ర వెశింపుము య వ్రియం బె న భవద్పుచనంబు సఫలంబు గావిం 

పంజాల మురోపమానవు మిథ్యా వ్రీయవాదివివి దుష్టస్వభావవు స్షాకులోపఘూ 
తినివి నమనోహోరిణివి ప్రాణవోరిణి వగునీవు జీవించి యుండుటకు సహింపంజూల 
నని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 844 

తే, రామభన్రుంకు లేనిచో రమణి నాకుం 
బ్రాణము సుఖంబు యళమును రతియు లేదు 
నీదుపదములు ముశ్లైడ నెలత సుప 
సన్నవై ప్రోవు రాముని నన్ను బ్రీతి. 845 
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కళని యీగతి విలవించుచు, మను జేంద్రుండు దుగిఖకోకమయనీరధిలో 

మునుంగుచుం చేలుచుం గృమ్మణ, వనితపదంబులకు వ్రాలె వ్యాధితుమాడి_న్. 

వ. ఇ ట్లనాథునిభంగి విలపించుచు నతి శ్రాంతమర్యాద యెనక్టై_ కీయిచేత నిక్ఫ్ళ త్త 

మర్తుండై చి త్రమూర్భయు జీవితనై మనస్యంబునుం బె కొనిన బ్రణామపరి 
ర. తి యా ౧ (| 

హారబుడిచేత నొండు దిక్కులకుం బ్రసారితీంబులై న యగద్దేవి చరణంబులు 

సంస్పృృళింపక యాతురునిపగిది దారుణంబుగాం బుడమింబడీ పుణ్యాంతంబున 

'జఉవలోకంబుననుండి ధరణిపయిం బడిన యయాతిచందంబున దీనవదనుం డై 

యసంవృత మేదినిపయిం బడి రోదనంబు సేయుచున్నమగనిం గని యువతు 

లకుం బ్రణామంబు సేయుట కనకం డనియు నంతకుమున్న ననుభాత తాదృళ 

వ్భసనుం డసియును బుడమిం బడియున్న వాండనియు( దలంపక యనర్గయాపయు 

ననిష్పన్న ప్ర యోజనయు నభీతయు భయదర్శినియు నై సయకై్కైక జనాప 

వాదళంకారహితచి త్త యగుచు వెండక్రియు. బూర్వ్యుద త్రవరంబుల నుడ్చేశించి 

దశరథుని సంబోధించుచు నిట్లనియె. 847 

కో, జననాథ సత్యసంధుండ, నని నిను గడునాడుకొందు వధికరచన మై 

మును వరము లిచ్చి లోపు, దనమున నేండేల యీక్ తప్పెద వకటా శి4రి 

చ. మునుకొని చేడు తుచృజనముల్ వినం బల్మిన రాఘవాభి పే. 

చన మొసరింప కుండిన నసత్యజదో పమువచ్చు సంచుం జే 

రొ_నియెద వీవు తొల్లి యమరు ల్విన నిచ్చెదనన్న మద్వర౦ం 

బు నొసంగకున్న సూనృతసముద్భవపుణ్యము నిన్ను. 'జెందుచే 849 

చ, అన విని యమ్మహీరనుణు డద్భుతశ్ కపరీతచిత్తుం డై 

పనివడి కొంతేకాల మటు వల్య_క యూరక యుండి వెండియు 

న్యనితమొగంబు జూచి నదనంబునం గోపము చెంగలింపలాం 

గనుంగవ నశ్రువు ల్లొరుంగ గడ్దదిక౯ దలయె త్తి యిట్లనున్ . తెర్0 

క, మూనితగుణుం డగు రాముండు, కాననముస ేగం బరమగతి కేం జనంగా 

మానిని యవ్వల రాజన్టముం బూనికం బాలింపు మొదవ్రు+ బుణస్టముసుఖమున్ | 

ఉ. వనటు చేవలోకమున కేగ సురల్ ననుం జూచి జానకీ 

జాని సుఖాత్తుండే యనిన జయ్యన నేమని చెప్పువాం నా 

ధీనిధిం గానకుం బనిచితి౯ సతికిం ఖియమార నంటినా 

దీనత నొంది కోపమున ధిక్కతి సేయుదు ఆమి సేయుదున్. తలల 

వ, నుణియు గై కేయి కొొసంగిన నవరంబునకుంగా సత్యవళుండ నై రాముని వనంబు 

నకం బుచ్చతినని సత్యంబుగాం బలికితినేని సకలజనసమత్షంబున నెల్లి రా 

ముని రాజ్యంబున కోభిషీ కని 'జేసెద నని పలికినవచనంబున కసత్యదోషంబు 

కలుగునని పలికి యప్పుడమిజేం డంతకంత కీనువుడించినకో కంబున సిట్లని య, 
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తే. తరుణి యనపత్య తాదురితమునం 'జైద్ద 
"కాల ముత్యంతదు॥ ఖశోకముల బడల్ 

తుది నతనిం బుత్రు,ంగాం గంటి దువ్క్మ_రముగ 

నట్టి ప్రి యపుత్తు నెబ్బంగి ననుప నే రు కిర్4 
క. శూరుండును గృతవిద్యుండు, వీరుండు తమాపరుండు విజి'కేం ద్రియుండు 

న్వారసనే త్రు.ండు ఛాముండు, వారక్ యేలాగు విడువంబడు నాచేతన్, 8355 
క, రాముని నీలోత్పలసమ, ఛాముని నాజానులంవితతచావాుని ను 

దాముబలుని నభిరాముని, భామిని యేపగిది వనికి. బంపంగ నేర్తున్. 856 
ఆ, సుఖము లొసంగ దుంఖకోకంబులకు. చాపు నరు. డై నరాము నకట నేండు 

వనికి నెట్లు వుత్తు పరమదుకిఖునిజేస్కి దీన నేమి కోర్కి దీకు నీకు. 857 
సే, కమలనేత్ర దుకఖార్తుండు గానిరాఘ 

వునికి దుఠఖంబు వేయక తనువు విడిచి 
యినిమి షే సందు లోకమునకు జనితినేని 

_ యొదచ్చేజౌఖ్య మంజై న గాకున్నం గలదె, 856 
క. ఓీకలుపషచి త్త రాముని, నాకుం బ్రీయుం డయినవాని నయధర ,విదుం 

జేకాని సుజనులు దూజఆంగ, నీకరణి న్వనికిం బనిచ చేటికిం జెపునూ. 859 
క, వనితా రాముని ననికిం, బనిచిన సత్పభలయందుం బరిభవము జగం 

బున ననుపమాషయశమును, మునుకొని నా కొదవు నిక్కాముగం దోడోడన్, 
న._అని యిట్టు బహు ప్ర కారంబులం బరిభ్రామితచే చేతస్కుడై యా ర్తుండై విలపించు 

చుండ ను పీాపతికిం జంవృనుండలమండిత్ మొన యారాత్రి. యతీకష్టతరం 
బున నించి దవశేషంబుగా నతి క్ మించె నప్పు డద్దశరభథుండు వేడి ని నిట్టూర్పు 
నిగిడించి గణగనాస క్షలోచనుండై యంజల గిల్ంచి పరమా ర్రుండై. విలవీం 
చుచు శర్వరి నుద్దేశించి యిట్లనియె. 861 

సే, వినులనక్షుత్ర కోభికయిన శరగ్టరి యంజలి భుటియించి యధికభ కిం 
జ్రార్థింతు నేను డెబ్బవాజిన రామున కటవీ ప్ర యాణ వు ట్లావహీాల్లుం 
గావున నామోయం ఇరుణించి వేగకు మటు గాక వేగుట యదియు నొక్క 
హితనుని గణుతింతు నెట్లన్న నెద్దానివలన నాకి ట్టనివార్య మైన 

చే యమితదూ౭కఖుంబు చా విం నట్టి ముద్ర 

లీతయుం బతీఘ్ని యును ద దుష్టచి త్తయుః "సల 
ఘాతోనియు. ఆహాుర్యయైన యో కయాన 

వంబుం జూడక తలంగ చనంగ వచ్చు. 862 

వ, అన బలికి వెండియు నతండు కోకరోవంబు లొక్కి౦త తనలోనం చాన యుప 

శమించుకొనియప్బ్పక్షంతిదిక్కు. మొగంశై జేవీ సాధువృత్తుండును నల్పావ శేషా 



అయోధ్యాకాండ ము. బ్లు] 

యువును సత్యవశ గతత్వంబున భవదధీనుండును విశేవించి వల్లభుండ నై ననాకుం 

బసాదం బొసంగుము నీచేత వరబలంబునం బ్రతి హింపంబడిన రాజ్యంబును 

మత్చి?త్యర్థంబుగా- రాముని కొసంగుము రావూభఖిపేకంబు నాచేత నిర్ణనప్రదే 

శంబునందు సముదాహృతం బై నడి గాదు రాజసభామధభ్యంబునం బలుకయడిన 

యది గావున దాని కసత్యత్వంబు గలుగ కుండ సార్థకత్వంబు నొందించి సత్యవళ 

గత్రత్ర్వ్రంబువలన ఛభవడధీనుండ నై ననన్నుం బోచి కీ ర్రిలాభంబు వడయు మిక 

ర్యంబు నాకును శామునకు లోకంబునకు గురువులకు భరతున కుం బ్రాయం బె 

యుండునని ధర్భబోధంబుగాం బలుకుచు కోకరేోదనకామాతుండై. కన్నీరు 

నించుచు విలపించుచున్నయద్దశరభుంగ నుంగొని తదీయవిచి త్ర కరుణవిలాపంబు 

విని యద్దేవి కోపరసాధిచేవతయుం బోలె నేత్ర కోణంబులC దామ్రదీధితులు 

నిగుడ మొగం బె త్తి యతినిం దనచూపుచిచ్చునం గాల్బుచు నద_త్తప్రతివచనయొ 

యూరకుండె నప్పు డమ్మహీనాథుండు నిత్యంబును మనోనుసౌకిణియై యుండి 

తత్కాలంబున బుద్ది వై పరీత్యంబునబ్రతీకూల భాప, ణంబులువలుకు దున్నవై శే 

యిమొగం బై చూచి రానువినాసనటాపం బగువరంబుం దలంచి చిరపరి 

చితవ్రేనుంబున న న్రేవిని ధిక్కరించుటకుం జాలక వ్రీయపుత్రుని ననంబునకుం 

బనుచుట కోర్వక మూర్భాశ్రాంతుండై ధరణిపయిం బడియె నిట్లు నిసం 

జ్ఞండై పడియున్న యద్దశరభునకుం చెలిని దొరకొనుట కవ్విభానరి యనుగ 

క౦చె ననం దూ ర్చెజ్జ నగుచు వచ్చె బదంపడి బోేధనసాధనముంగళ గీతాది 

కంబు సెలంగె నప్పుడు దాని నివారించి పు త్తవి యోగ జనితశోకంబు సహింపం 

దరంబుగామికి నేలంబడి వివేస్టమానుండై విలపించుచున్నరాజు సవలొకించి 

మరల న తెజవ యి ట్లనియె. 868 

లే..జనవరో త్రను మును నాకు సంశ్రవంబు, స్వీకరించియు దురితంబుం జేసినట్లు 

ధరణిపయింబడి మిక్కి.లి పరితపించె, చేల స్థితి యందు నిల్వ నీకిది గుణం'బె. 

తే, ధర్భవిదు లగువారు సత్యంబు పరమ, ధర్మ మని పల్కి నును ధర్మయు క్రిం 

చ, 

క్, 

దడయ కడీగితి నీవును భర్ష మూంది, వరము లొసంగక యిబ్భంగి వగ చె చేల, 

మును తేన మేనుం గోసి నృపముఖ్యుండు శే బుష్టండు పవ, కిచ్చుట 

ల్బ్రణుతవడాన్య శేఖరుం డలర్కుండు పాజున కము లిచ్చుట 

ల్వననిధి వేల దాంటి సుకరంబుగ మేదిని ముంప కుండుట 

బ్లైనకరు. డెండ గాయుటయు ధీవర సత్యము' నూందియేకదా. 866 

సత్యమునం గలుగు. బరమును, సత్యంబున నుండు ధర్మసంచయ మెల్ల౯ 

సత్యంబు (శ్రుతులు (బ్రహ్మము, స ల్యేతర మైనదొకటి జగతిం గలవే 867 

న రాజేంద్రా యేను ధర్భపరిపాలనార్థంబు నిన్నుం బే రేవించితి నీకు ధర్మసం 

రత్షణంబునందు నియతి గల బేని మ ల్ప్రేరణంబునం బుత్రుం డగురాముని వసం 



బ్లలిలి నోవీనాథ రామాయణము 

బునకుం బంపు మిమాట ముమాటికిం ఒబలికితి నట్లు సేయ వేని నీయదుట నిప్పు 

డే నే జీవితంబు వికిచద నని యిట్లు కై కేయిచేతం బ్రచోదితుండై. యద్దశరభుం : 

డువేంచ ద్రృకృతం బె బె సపన్మ తయ వ్ర న్ా శ్ వమాూపం బగుపాశంబునం గట్టువడిన బలి 

చందంబున నాత్మ పనాశన కోరం జ నసక్యషాశంబునం గట్టువడి విడివడ సమ 

ర్టండు గాక యుగచశ్రాంతరంబునం జిక్కిన ధురంబు పగిది నుద్భా ౦తచిత్తుం 

మీను నినర్హవశనుండు నై నేత్రంబుల న్య శ్రుకణంబులు దొరలగం గొండొకసే 

పూరకుండి వెండియు నొక్కి_ంత థై రర్టిం బవలంబించి యకై్కైకయాననంబు 

విలోకింప రోసి యవాజ్ముఖుం డై యిట్లనియె 866 

శే. నిగయుసంస్క త్ మైన యే నీకరంబు, నిఖసమశ్షమునందు నాచే లో హీ ౦పం 

డీయ నప్పాణినిప్పుడు విడుతు నాకు, బ్రియసుతుం డె నభరతుం బరిత్యజంతు. 

వ. వుజీయు సూర(|ోదయగనుయం బయ్యు నింక గురుజనంబు లభి సే. పే కార్థంబు 

కల్చితంబులై న సంభారంబుల చేత రామాభిశే పేకంబు నుక్లేశించి నన్ను వేగిర 

పడి పలుకుదురు గావున రాముండు కృతాభిషే ఖకుం డై యుండంగలం డట్లు గాక 

నీచేత విఘ్నంబు సంభనించెనేని యతనియాననం  బాలోకింప "నోడ్డి 

యేను బరిత్య క్ష కక లేబరుండ సై లోకాంతరంబువకుం జనియద నప్పుడు మృతుండ 

నైన నాకు సలిల, క్కియ "సల్పుటకు రామభద్రుండె యర్హుం డగుం గానీ 

సమాతృకుం డె జై నభరతుం డక్కుండు గాం డేను నాలి శామాఖిశే పేక ప్రారంభ 

వేళ యందు. డాద్భశసుఖయు క కం బె నజనంబు నవలోకించి యిప్పుడు పూత 

హర్షం బగుటవలన నిరానందం _బెయున్నజనంబును గన్ముణ నవలోకింపం 

జూల నని పలికినం బాపణచారిణి యగుకైక శ్రోధమూర్చిత యె వెండియు 
నిట్లనియె, 870 

చ. జనవర క్రూరశ స్తసదృళం బగువాకసముం బల్కె చేల నీ 
తనయుని ర రాము రాం బనిచి దారుణకానననీమకు న్వెస 

నృనిచి మదీయపు శ్రు;నకుం బట్టము గట్టి మహాత్మ నన్నుం జ 
యన నసపత్నం జేసి చరితార్థుండ వై వై సుకృతంబుం గాంచుమో, 871 

వ, అని పలికిన నమ్మహీరమణుండు తీక్లంచె న ,పతోదంబు చేత. దాడితంఖై న 
హయంబుభ్ ంగి సా రెసా రెకుల్లా శీయీివా క్యచోదితుండై య శ్రేవినవలోకించి 

యేను ధర పాశేంబున బద్ధుండ నై తి మద్భుద్ధి ప్రణష్ట యయ్యె యశ సిక్టియు 
'జ్యేష్టపుత్రు ౦డును బ్రయుండును ఛార్తికుండు నగురామునిం జూడం గోరెద 

నతని రావింపుము. 872 

క, అని యిట్లు పలుచెజంగుల, జననాథుండు పర్తితవించుసమయంబున యూ 

రస్టనగ శిఖరోషరిస్థిత, ఫఘనరత్నమువో లెం దీ వ్రక రుం డుగయిం'చెన్. 878 



అయోధ్యాకాండ ము. 228 

ఎంర్రుర్టూ వసిష్ట 6డు దళరభ్ధునిమందికంబు నకు సచ్చుట
. శుభా 

ల టల క బి అలి 
గ్ 

వ. తదనంతరంబ మహాోతెం డగువనష్ట్రండు సరయూనదియందు స్నానాద్యానుస్టా 

cir 

నంబులు దీర్చి సునకు త్ర ఆయాగంచై న సుముహూర్తం బరసి శిహగణంబు లభి 

చకసంభారంబులు సం గృహీంచుకొెని తోడ నడువ సి క్తసమ్థార్షితపథంబును 

బతా కాధషిజభూపీ తంబు విచితృకునుమా స్తీర్ణ ౦బును సంహృష్టమునుజో వేతం 

బును సమృద్గవిపణాపణ౦బును మహోత్సవ సమాకీర్హంబును సర్వరాజాఖి 

నందితంజును సమంతతశ్చందనాగరుధూపపరిధూపితంబు నై పురందరపురం 

బునుంబో లె సమస్టకల్యాణభాజ నంబి యొప్పు నప్వురవరంబుం బ్ర వేశించి రాజ 

మార్లంబునం జని చని యందు నానాదిషజగ ణయుతంబును చారజానపదాకీర్ణం 

బును శ్రాహ్మణోపకోభితంబును యజ్ఞ కర్శవిశారదపరమ ర్తి కీకనస దస్యసంపూ 

రంబునై న యంత॥పురంబు డాయం జని యచ్చట్వారి నందణి నతిక్రమించి 

రాజ మందిరద్య్వారంబుం బ్ర వెకించి యచ్చటికిం జనుబెంచి యున్నవానిం బ్రీియ 

దర్శనుం డగుసుముంత్ర్రుం జనుసూతు నవలోకించి మహీపకికి మారాక యెజిం 

గింపు మని పలికి వెండియు నతని కిట్లనియె. 74 

ంర్టుర్లు ఐసీష్టుండు సుమంతునితో దశరథునికి దనరాక యొటింగింప్రు మనుట. చ్రుపుం- 

. నిర ,లమందాకినీకంధిజలపూర్ల కవునీయకాంచనఘుటశతంబు 
శీ లా 

| భర్మదామపినజ్ఞ్గ పాండరనృషుభ ౦బు భూరిచతుర్చంత వా రణంబు 

నభినవాదుంబరం బగుభ ద్రవీఠంబు శసమానరు చిరకన్యాష్టశంబు 

కాంచనాలంకృతఘన స రాన్వ్రితరనుణీయభ వ్యతురంగ మంబు 

. వావురంబులు శశినిభ చ్చ త్రమును స 
మ యావ 

మగ శాహ్రలచర్శనింహాసనంబు 

ఖడ్గమును గాక్ముకంబును గనక రథము 

వరి తంబి న నరయు క్రవాహనంబు, 815 
౯ షా జవ 

మజియు హిరణ్మ్యయం బగుభ్ళంగారునును సర్పబిజంబులును గంధంబులును 

నివిధంబు లగురత్నంబులును కద్రంబును దధియును_ ఘృతీంబును తీరం 

a అత్య ఆకే + అయ్య య అద టి అర 

బును లాజలును సమిత్కుళ పృముఖహోమ ద్రవ్యంబులును సర్వీవాది త్రసం 

ఘంబులును బుణ్యంబు అగు మృుగపత,గణంబులును స్వలంకృత లగు యువ 

తులును బౌరజూనపద శ్రేష్టులును నాచార్యులును చ్రావ్మాణులును శై ణిముఖ్యు 
” cs ; ఇ నో జ వ ని 

లును భేనువులును చార్జినులును మజ యుం దక్కినమంగళ వ ష్ట్ింబు లన్నియు 

నాడలయూాజె మజీయు సమ సజనంబులు గుతూహలపరు లై యున్నవారు గావున 

నీవు రయంబున రాజసన్నిధికిం జని నాఠాక యెటింగించి రామా భి షే కము హూ 

రసమయం బాసన్నంబయ్యు నని చెప్పు మనిన నతం డట్టకాక యని యవార్య 
అ 

య 



వ్రల్పిశ్తీ గోవీ నాథ రామాయణము 

గమునంబున నంతేళపురంబుం బ్ర వేశించి దశరథునకుం బాటిల్లిన దురవస్థ యె 
తుంగనివాం డగుటం జేసి యెప్పటియ ట్లమ్మహీ పాలునికడకుం + జని సం. క్రీతశే 
తస్కుం డగుచు నిటలకటనుటి తాంజలీపుటుండై ప్రాతః కాలార్హ ంబులును 
బరితోవకారణంబులు నై న వాకష్టంబుల నిట్లనియె, 876. 

రురు సుమం తుడు దశరథుని మేలుకొలుపుట. శరం 

తే. అధిప సంపూర్ణచంద్రోదయంబునందు 
సం క్రమితతన్మన న్ జ్ఞ శేజముచ జలధి 
ఇల సుప్రీ ముం డగుచు రంజిల్లం జేయు 

కరణి రంజిల్లం జేయుము కరుణ వ మమ్ము. 817 

ళో 

ఉ. మాతలిజంభసూదనునిమాడ్కి (శ్రుతు ల్పరమేస్టినట్ట య 
బై తేసఖుండు చంద్రు (డును బాయక' నెప్పుడు చేదినింబె 
న్ఫూతల నాథ యే ననుం బ్రబోధితుం జేసెద మేలుకొము సం 
జూతకుతూహ అంబునం య ,నన్నముఖుండవు గమ్ము నాయెడన్. 673 

న రాజవ రెణ్య మోద మలరం గృతకాతుకమంగళుండ వై 

'యోజ దలిర్ప రత్నరుచిరో త్త త్తనుభూపషణభూషితుండవై 
తేజ మెలర్ప భౌస్కరుండు 'దేవనగంబున నుండి సక్లోది 
(గజి వెలుంగ వెల్వడినకై వడీ లము ప్రసన్నమూ ర్తివై.. 379 

క, జననాథ పవనసోములు, దిననాథ్టుం డుషర్చుధుండు బేవాధిపుండు 
న్వననిధివిభుండు శంకరుల, డనిశము జయ మిత్తు రతిదయావుతి నీకున్. 850 

సీ, మనుజనాయక రాత్రి చనియ సవా స్తాంశు 
డుదయించె మేల్కాంచి యుచితేవిధులు 

సలివీ రామా భి సే. చనకారస మొనరింపం 

గడంగు మరుంధతీకాంతుం డజల 

సంభౌారముల6 గూర్చి సకలభూపురయుతుం 

డై నగరద్వారమందు నిలిచి 
యున్న వాం డెల్లవా రుక్సేవ శ్రీ దర్శ 

నోత్సావాంలై కూడి యున్నవారు 

ఆ. చందురుండు లేని శరర్రరి కరణిం గృాపరియు లేని పసుల పగిది గిబ్బు 
లేని మొడవుభంగి నై నీవు లేని వీ డొనర వేడ్క సేయ కున్న దిపుడు 3951 

వ. అని పలికిన నతనిస్తుతినచనంబు లాక్ కర్లించి కృమ్మణి నన్తుహీపతి  కోకయూర్నా 

పరవకుం డగుచు నెజ్బనివిరితామరలం? దెగడుక్ నూలు! విచ్చి సుమంత్రునవలోకించి 

నష్టహర్షుండై కె కై శేయూక్ట్రూరవచననికృ శ్ర తృవర్తుండ నై ననన్ను స్తుతీవాక్యంబుల 



అయోధ్యాకాండ ము, ల్లెలెద్ 

చేతం గ్రమ్మజ నేల పరిత పింపంజేసెద ననిన నతం' డమ్మహీవిభునిదీ న స్వరం బును 

వదనంబునందలివై వర్ష్యంబును బరికించి యిది యేముయొకో యని వెజంగం 

దుచు నేమియుం బలుక చేరక యూర కుండె నప్పుడు స్వకార్యో్యోచితవిచారజ్ఞ 

యగుకై క సూతపుత్రు, నవలోకించి యిట్టనియె. 989 

ందుద్థు కైక రాముని. దోడి'తెమని సుమం, తు నియోగించుట. శాం 

. ఓయి సుమం త్రి, రామవిభవోత్సుకుం డై జననాథు. డీనిళ 

నాయక నిండుజాగర చమొనర్చుటచేం గడు డస్సి యిందు ని 

చ్రాయకతుం డయ్యె నీ వరిగి రాజకువారవశేణ్యు జానకీ 

నాయకు రామభ'ద్రుని జన ప్రీయు( దోడ్కొని రమ్ము ఇచెచ్చెరన్ . 888 

. అని వేగిరపడి పలికిన నేవి పలుకులం దోంచువిశ్నాసంబువలన నిక్క_ంబుగా 

మహీపతిశౌసనంబున నేవి యభిపే.కార్థంబు రామునిం దోజ్కోని రము 

నియె నని తలంచుచుం వబ్రీతచేతీస్కు_౦ డై సాగరప్రాదసంకాశం బయినయంతే? 

పురంబు నిర్లమించి జనసంబాధం బగుమొగసాలకడకుం జనుదెంచి యచ్చట 

నున్నమహీపతులను బొరుల నుపహోరపాణుల నుపసితుల విలోకించుచుం 

బోవుచుండె నప్పుడు సభాసదనంబునందు నిండి యన్న వేదపారగు లగువిప్రు 

లును బలముఖ్యులును మంత్ర్రులును మహీపతులును రాజపురోహితులును 

దక్కి నసమి_స్తజనంబు లొక్కట గుంపులు కట్టి తమలోన సూర్వుం డుదయిం చె 

గర్కాటకలగ్నంబు డగ్గణియె సను గృ వ్యా మ్రచర్మసమాగ్తిర్లం 
బగురథంబును 

గాంచనమయం _ బగుభ ద్రవీఠమును సాగరగంగాయమునాసరస్వతీ ప్రముఖ 

ముఖ్యా పగాసరోవర హ్రూ దకాపజలపూ రితీంబు లై శీరివృతుపల్ల వో వేతంబు లై 

పదోత్సలశై రవశోోభితంబు లె నసరస్సులచందం బునం దనరు భాతకలధాత 

ఫఘుటంబులును దధిమధుఘృుతలాజదర్భపుప్పవీ.ర ప్రముఖమంగ 
ద్ర వ్యంబులును 

సరాషభరణభూవీ.త లగు వారకాంతలును జంద్రాంశువిక చప్రుఖ్యంబును రత్న 

దండమంక్షితేంబును గంధ పుపష్పాలంకృతంబు నై నవాలన్ఫజనంబును సుధాకర 

మండలసం కాశ పాండరచ్చ త్రంబును చాండురవృషభంబును బాండురాశ్వం 

బును (సృవన్మదద్విపంబును రాజవాహాాంబులును
 స్వలంకృతం బగుకన్యాష్టకం 

బును సర్వవాదిత్రంబులును సూతమాగధవంది గాయకులును దక్కినసమ_స్త 

మంగళ ద్రృవ్యంబులును సన్నిహితంబు లయ్యై నింకం దడ వేల యని వేగిరపడు 

చుండిరి మణతియు యోగాగ్టీనర్హ రత్న.వస్తుజాతం బుపాయనంబుగా6 గొని 

రాజశాసనంబున రామాభిషేకంబునకుం జనుదెంచిన మహీపతు లందజు. 

గూడుకొని మహీపతిం జూడ మైలీమి సూర్యం డుదయిం చే రామాభిసే.కసం 

భారం బంతీయు సజ్ఞం బయ నునరాక మహీపతి కెలింగించువా( జవ్వండొకో 

యని విచారించు చుండ సార్వభౌము నై నయమ్మహీపతుల నంది విలోకించి 

లర 
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రాజసక్క్ళృతుం డగుచు సుమంత్రుం డేను రాజశాొసనగ౧బున రామునిం దోడి 
తెచ్చుటకుం బోను మున్న వాడ మిరు దశరథునకు రామునకు విశేషీంచి పూ 
జ్యులు గాన్రన దీర్హాయుషుంతు' ఛై నమోవచనంబువలస దశరథుని కుశలం 

బడిగి దర్శనంబునకు రాకుండుటకు నైనకారణంబు నడిగెద నని చెప్పి సామంత 
రాజానున_ర్హన రూపపురా ణవృ త్తాంతాభిజ్లుం జై నసుమంత్రు౦డు మరలి యంత? 
పురద్వారంబు దాటి సదాస క్షం దై నయమ్మహనీయమందిరంబు బ్ర వేళించి 
యనుహీ పాలునివంశంబు. గొనియాడుచు శయనగ్భవాంబులోనికిం జని యవ 
నిక మాటున నుండి గుణయు కంబు లై నయాళీరీచనంబులచే స్తోత్రంబుః గావిం 
చుతలంపున నిట్లనియె. 884 
రురు నుమం తుండ మహీపళులనియోగంబున మరల దళ రథ్టునియొడ్డ కరుగుట. చురుం- 

రవిసోములు వాసవవై, శృవణులు వహ్నీయునో మజియు జలధివిభుండుకా 
శవుండును గారుణ్యంబున, నవనీశ్వుర విజయ మిత్తు రనిశము నీకున్, 585 

* అధిప రాత్రి చనియె నరము డుదయించె, సర్వకృత్యములును జతనుపడియె 
రాజవర్య యింక రమణతో మేల్క_న, నలయుం గార్య మెల్ల సలుపవలయు. 866 

. బలముఖ్యులు భూసురులును జెలువుగ నైగములు వచ్చి చి త్రంబున మి 
మ్మో లఘునుతిం జూచు కోరికల దల వాకీట నున్న వారు ధరణీనాభా. 567 

* అని పలుకు నలసుముంత్రుని, ఘనబుద్ధిని మంత్రవిదునిం గని యతని సుమం 
శ్రునింగా నెణింగి వెస న, య్యినసకులవారిణాంకు. డతేని కిట్లని పలికెన్. 868 

అయిదు దకరభుంను రాముని దోడితెమని సుమం, తున కాజ్ఞాపించుట. చ్రుయుం 

. సూతశేఖర నీవు సీతాధిపతిని న్ు మున. దో ్రెమ్తని కై ళచేతం 
ర్తి బరంగ నియోగింపం బడితి వ ట్లనునుత మనిషి.ద్గ మ నెడున్యాయంబువేత 

మొనసి మచ్చాసనంబున వచించినవై కవచన మమోాఘ మవ్వాక్య మేల 
దీర్పక మరల నేతెంచితి*వది నాదుమతమొ కాదో యని మానసమున . 

. సంశథయించి యిట్లు చనుదెంచితివొ జాగు, సేయ వలదో మురలం జెప్ప నేల 
రయము మిజు నేగి రాముని రవివంక్క తోయ రాకిసోముం దోడి తెమ్ము. §s9 

. అనిన మహో ప్రసాడ మని యాతడు చేలినవానియాజ జ 
య్యనం డలం బూని భక్ వినయ, ప్రమదంబులు మానసంబున 
న్నెనంగొన సంతతోత్పవన వీకృత రాజపథ ౦బునం బురీ 
జనములు దన్ను జూచి కడుసంతస మందల నే” నున్న తిన్, 890 

తే, రాజవీభుల నందంద రవుణతోడం జెలంగి శ్రీరామచం ద్రాభిషే కళథలం 

వ, 

జెప్పుకూనువారిమాటలు చిత్త మర నాలకించుచు రయమున నరిగ నతీ(దు, 
ఆ క్లెజంగునం జని, 

92 
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అయూధ్యాకాండ ము, విల? 

రిర్దుర్లూ సుమంత్రు, డు శ్రీరామమందిరము 6 శే నరుగుట. చుర్రుం . 

సురుచిరోరుకవాటకోభితం బగుచాని వేదికతంబుల వెలయుదానిC 
గాంచన ప్రతిమావికానితం బగు చాని శరదంబుదములీల వజులుదాని 

రత్నప్ర వాళ తోరణయు క క మగుదాని యనురాచల గుహోభ మైన దాని 

జందనాగరుధూపసంయుతేం బగుదాని నుణిమా. క్షికంబుల నులయుదాని 

. నమలకై లాసశిఖరాభ మైనదాని, బబడిపునినుందిరముభంగి నలరుదాని 

రుచిరమ గుదానిరామభద్రునిమనోజ్ఞ, దిన్స మణిమయ హేమనవుందిరము6గ నియ, 

మజియువరమాల్యాంతరాళ విలంబ మూననూతనమణి గణా లంకృతంబునువునో 

హరసుగంధబంధురదర్దుర కె అళిఖరసంకాశంబును సారసనవుయూరసీనదసంకు 

లంబును నుక్ళ'కేహాను గాకీక్ల ంబును సూతుచి శత్రశిల్పాభిపూర్ణ ౦బును సకల 

జనద్భ ప్టిచి తాపహాోరంబును జం ద ద్రఖాస్కరసం కాశంబును కుశేరభవనోపమం 

బును నానొపతే త్రి సమాకులంబును సుమేరుశ్ళంగసస్నిభంబును మహాసభ 

ఘన ప్ర ఖ్యంబును నానారత్నసవా కర్ణ ౦బును గుబ్దకై కై రాత కావృతంబును నుప 

స్థిత ప్రాంజలి జన సమన్వితంబును నుపాయనపాణిజానపవజనో జే వేతంబు.నగురామ 

భద్రునిభ ద్రభననంబు విలోకించి రథంబుతోం గూడ బ్ర వెళించి పురస్థి ఎత 

జనరబులచే త్రంబు రంజిల్లం జేయుచు యమ్మందిరంబు నుహాధనండై నుహోన్న 

తంజు మృగచయూరసంకీర్ల ంజె మహాజనొకులంబై మహేం దభ న పనంబుకరణి 

నలరోచునికి నానందించుచు 7 గై లాససన్నిభంబులై.  నలంకృతంబుకై త్రీదశా 

లయోపమంబు లై రొప్పుదాషరంబు లవలోకించుచు నచ్చట నున్నరానును 

'తానుసారు లగు ప్రి “పియజనంబుల నతి క్రమించి శుద్ధాంతంబుడాసి యచ్చట వార్ష 

యు క్తంబులు రామాభిషేకార్ధ ప్రయుక్త కంబులున్లు రానముచంద్రమంగళ ప్రతిపా 

దనప్ర యోజనంబులు నగుజనవాక్యంబులువిని యలరుచు మ హం ద్ర నర్మద పతి 

మంబును రమ్యూుంబును మృగపలీ జుష్టంబును సు మేరుశృ్చంనోన్నతంబును సరో 

వార ప్ర భావిరాజమానంబు నగునమృహనీయమణిసద్మ ౦బు విలోకించి యందు 

విము క్రయానులై యుపాయన పాణులై మ్రల నిండియున్న జానపదుల నంజ 

లికారులం గోటిప పరార్థసంఖ్యాతుల వలోకించి వారలచేత నభిస ంవృతం బె బెన 

దాషరపథంబుం జూచి యచ్చట మహామేఘమహీధరసం కాశం మ వుదధా రా 

కలితగండభాగం బై యతిక్రాంతాంకుశం బె య ప్రసవహ్యాంబై యుద గృకాయం 

బె బై యొప్పు చున్నదాని ర మాపవాహా వెం బై బై నశత్రుంజయా ఖ్యనుజోగజంబు 

నీకీంచుచుం జని చని యుభయపార్ళ వ్రంబుల స్వలరికృతు "ల లై గజాశ్వరథారూ 

థు ల యొపష్పువారి రాజ ప్రియుల బసాుశతపంఖా్య్యాకుల _ మహామాత్య్యుల 

నందజు నతి కృమించి యమ్మహాద్వారంబు దా(టి యచ్చటం దేరు డిగ్గి యవ్వల 

నసంబాధం * బె ప్రాసకార్తు రకవాను లై మృష్థకుంగలు లై "ల యప్ర మూదు తె 
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యకాళ౫ మనస్కు_ లై పరస్పరానుర కు లై యొప్పుయునపురుషుల చేత నభిక 
వీత మయిన వేతొక్క_కత్యు డాయం జని యందు గాపొయకంచుకోథాగుూా 
స్వలంకృతు లై సుసమాహితు లె యలరునంత గ౧పుర ద్వారరత కుల. బరమవ్య 
దుల రాను వ్రీ యచికీర్షుల విలోకించి వా రందజు. దన్ను సందర్శించి రయం 
బున నాసనంబుల నుండి లేచి ససంభ్రము లై యొదుర్కొని వారి నభినందించి 
ఏన తాత్తుండును సేవానిపుణుండు నగుసుముంత్ర్రుం డి ట్లనియె. 894 
చెలువ్ర మూజింగ మిరు లోపలికి. బోయి 

రహి సుముంత్రుండు వచ్చి ద్వారమున నిలిచి 

యున్నవాం డని నారాక యొప్పు మూజు 

మొనసి రామున కెజిగంపుం డనిన నారు, శి9ిక్ 
. రయమున లోపలికిం జని, శవ్రీయాసహితుం జై నరామవిభు నుచితగతి౯ 
నయ మారం గాంచి డెల్సిరి, శ్రీయ మలర సునుంత్రు రాక వినయముతోడన్. 

. చెప్పిన నారఘుస త్రము, డప్పుడు గుర్వంతరంగుం డయినసుమంత్రుం 
దప్పుక దో జెన్ముని ముద్క మొప్ప సెల వాస వార లు తావాముతోన్. 

. శీన్తుంబున మురలం జనుదెంచి సునుంత్రునకు రామశెాసనం పబెటింగించిన 

నతేండు పృఘాతరత్నం బగుసము ద్రంబుం బ్ర వేశించు మహామకరంబుకై వడి 
మహాోవిమానో _త్తమ వేశ్శసంఘవంతం బై నయంళ॥పురంబుం బ్ర వేశించి యం 
దొక్క_సువర్ష పర్భంశముధ్యంబున, 899 

యము సుమంత్రుడు రామునికి దశరభనియాగం బెణింగించుట. శురుం- 

కటితటి శోభిల్లు కౌశేయచేలంబు ఫఘనముచెంగటిమించుకరణిం దనర 
పహూరిచందనాగర్ష*కాయంబు సంధాారాగఘనయు క్రనీలాద్రి,గతి వెలుంగ 
ఘనహారకలితినత ము లసన్నత త్రశోభితాభముభంగి సొం "పెలగ్ప 
నిరువంక సేవిం చుపరశాజకీ రులకరణి ముశ్యాలచౌాకట్లు మెజయ 

- రత్నహారంబు లురమున6 గ్రాల వాము, భాగమున నుండి జానకి భర్తదండ 
బామురము వీవం దారకాజానిభంగి, వెలయు రాఘవుని సుఖోపవిష్టు. గనియె. 

“కోని నినయజ్ఞు(డు సూతుడు, మునుకొని తత్పాదమూలములు దల సోంకం 

అత . (} బ్రణమిల్లి కృతాంజలి యె, వినయంబున నిట్లు లనియె వి శ్రుత ఫణితిన్ 40 

. అనఘాత్య నృపతి కేకయ, మనుకేం ద్ర కువూరికాసమన్వితుం డగుచు 
న్నినుం జూడం గోరి నను దోడొంని రమ్మన వచ్చితి నృటుత్వరితగతిన్. 401 

. నా వని రాముయ మోదం. బావిర్భవ మొంద సూతు నర్లవిధుల సం 

భావించి వేగ సీతా జేవికి నిట్లనియె వదనదీధితు లడరన్. 402 
వనితా నృపతియు. గ కోయు, ఘనబుద్ధి మదర్ధమందు. గడువడి నభిే 

చనసంయుతప ర్యాలో, చనమును గావించు చున్నచందము దోంచెన్. 408 



వ, 

అయోధ్యా కా రి డ ము. 229 

మతి యు గోకయరాజనందని రాజసౌముఖ్యా్యాది ప్రయోజనంబుకొణికు సంత 

తంబు మృదుమధుర భా షణపరిచ ర్యాభ _క్తీయోగ ౦బుల నన్ముహీపతిచి త్రం 

జెటీంగి వర్తించు చుండు నట్టిహి తకామానువర్తినియు మదర్శివృద్ధ్య వేవీ,ణి 

యు నె నయ ధ్రేవి వృద్ధుం డగుమహీపతియభిప్రాయం బెజీంగి సుదవ్న్ణ 

గావున రాజునకుం బ్రియంబు వుట్టం బరమానందంబున మదభిపే.కంబును 

గూర్చి రంజిల్లు చున్నదని యూహిం౦చెద నట్లు గా బేనిం బ్రియాసహికతుం డై 

ముహీరమణుండు మదగ్గకామకరుం డై నసుమంత్రుని పుత్సకాశంబునకుం 
లా 

బుచ్చునే మదర్భేక ప్రయోజనుం డగుసుమంత్రుండు చనుదెంచుటం చేసీ 

రాజాంతళ౭పురంబునందు మద కైక ప్రయోజనం జ నపర్యాలోచనంబు ప్రన 

శర్రించుచున్నది సందియంబు లేదు మహీరమణుం డిప్పుడు నన్ను సాన్రూజ్య 

పట్టభద్రునిం జేయు నమ్మహాోత్తునిస దనంబునకుం బోయి వచ్చెద నిచ్నట సఖీజ 

నంబులతోడం గ్రీడించుచు సుఖం బుండు నుని పలికీనం బతిసన్మానితే యగుసీత 

సంతుషాంతరంగ మె మృదుమధుర భాష ణంబుల నిట్లనియె. 404 
అ. రు € య 

. ప్రాణేశ సర్వశుభంబును నిను. బొందు. బర మేఫ్ట్, యలశచీపతికిం బోలె 

- నుర్వశ్వరుండు నీకు యువరాజపట్టంబుం గట్టువాం డు శ్రరకాలమందూ 

వ, 

రాజసూయమహాధ్టరమున దీవీ తుండ నై యజినంబు. దాల్చి నుహాభూతి 

పటుకురంగవిపాణపాణి మై యలరారునినుం గాంచి భజియింతు నెమ్టెళోడం 

బోయి రమ్ము వజి, పూర్వా శేమనుండు, పరంగ ద&ీ ణాశం బాశపాణి 

పశ్చిమవూళశ యతపాలుం డుత్తరదిశల గాతు రెపుడు నిన్ను( గరుణతోడ, 

ధుడు రాముండు దళరథమందికంబునకు. బోవుట. శయం 

అని యిట్లు మంగళం బొసంగి పతివెంట ద్వ్వారపరస్టంతం బరుగుదెంచి సముచి 

తంబుగా ఏడుకొల్పిన ననుష్టి తార్థమంగళుం డగునారఘుపుంగవుండు నీత 

చేశ నామంత్రణంబు వడసి గిరిగుహాముఖంబువలన నిర్ణవించుద్భృ _ప్తకంకీ 

రవంబువాడ్పున నిజమందిరంబు వెలువడి యంత$పురదారంబునందు బద్ధాం 

జలి యె గాచికొని యున్నలక్ష్యణుం గలిసిఖొని మధ్య నుక మ్యూంతరంబునందు 

వ్యారీఘ్రుచర్మయు కృంబును ముణిేమవిభూవీతంబును మూరాండముండలదు 

ర్ని రీకుంబును మేఘగంభఫరనిర్హా)దంబును ౫ రేణుశికుకల్పజనతురంగ సంగ 

తంబును నసం బాధంబును నగుసుందరస్యందనం బారోహించి దివ్యరథాధి 

రూథుం డై నసహస్రాయుని చండంబున నందం బగుచు మహాభ్ర ౦బువలన నిర్ల 

మించుశశాంకునిభంగి వెలుంగుచు గగనంబునందు స్వనవంతుం డై నపర్ణ 

న్యునిసొబగున రథ నేమిఘట్టన సంజాతేనిస్వనంబున దిగంతంబులు పూరించుచు 

నానావనీపకలోకంబు మోదం దనచల్లనిదచూపులు వెదచల్లుచు ఛ తృజచామర 



లి గోవీనాథ రామాయణము 

వాసుం శే లతుణుండు వీటుందదెన రథంబుమో(ద నుండి బహు ప కారం 

బుల “రజ ంచుకోనుచుం జనుదేర వాయువేగంబు లగుపవహూం. యంబులుళు గరి 

సన్నిభంబు లగుగ జంబుటునుః బహుసవానస, స ౦బులుప శాన్చద్భాగంబునం జను జేర 

సన్నద్దులై ఖక్షణాపధరులై చంననాగరుమావి.తులై యోధు లనేకు లగ భా 

గంబోన నడువ సూన మూగధవంది గాయక పాఠ కజనంబు లమంచాసరదం 

బున నభినందింప నురజమ్మృుదంగ పణనశ ంఖ కావాళ నిస్సాణ వేణు ఏణో ప్రముఖ 

విజలమంగళ వాద్యరవంబులు సెలంగ హయ హేషీతంబులును గజబ్భృంహి 

తంబులును రథ చేమినిస్షీకంబులును దూర్యసూోవంబులును మాగధథాదులస్తుతి 

నాదంబులును గాయకులగానస్వనంబులును భూసనురులయాళీ ర్వాదనాదంబు 
లును జనంబులహర్ష శబ్బ్దంబులును వార కాంతీలచరణనూపుర శ్రేంకారనినదం 

బులును వేత్త పాణులసాహోనాదంబులు శూరులసింహనాదంబులు నొక్క_టి 

మై మిన్ను ముట్టి మోయ హర్హ్యా గ గంబులనుండి పుశాంగనలు పుష్పుం 
బులు నేసలు, జల్ల భూసురాంగనలు  క్రర్పూరదీపక లికలనివాళింప ననంతవై భ 
వాభిరంజితుం డై యారఘుకుంజకుండు శ్రీమంతుం డగువై శృవణునిభంగి వె 

లుంగుచు. గ శేణుమాతంగరథాక్వేస ంకులం. బగుచాని "మహాజనాను వతి 
పూర్ర ర్లచత్వరం బగుదాని6 బ బ్రభాతయానం బగుదాని బహుపణ్యసంచయం 
బగుదానిం బతా శాధ్వజసరపన్నం బగుదాని మహార్డ చందనాగరుధూప 
వాసీతం బగుదాని నానాజనసమాకులం బగుడాని మహోబ్ర సంకాశ పాండుర 

మందిర్ రోపశోభితం బగుడాని ముఖ్యచందనాగరుసంచయంహుల మహోర్డ Xo 
ధంబుల మెమకోశాంబరవితా నంబుల ననర్ధృముక్రాజాలంబుల మవానీయస్ఫటి 

కోపలంబుల నానాపణ ప్ర సారిత నానావిధ భ త్యపదార్థం బులదధ్యతత వావి రాజ 
చందనాగరునానామాలో్యోపగంధంబుల చేత నిరంత రా భ్యర్చితంబు ౪ లై నళ్ళం 
గాటకంబుల నభిరంజితేం బగు దాని బాండురవిమానంబులచేత గగనంబునుం 
బోలె గై లాసశిఖరోపమ పాండుర మేఘ సం కాశరమణీయప్రా సాదళ్ళం గంబుల 
చేత నభిరామం బగుదాని రాజమార్లంబుం బ్ర వేకించి సుందరమందగమునం 
బునం బోవ్రసమయంబున, 406 

రురు పౌరులు రాముని నానావిధంబుల నఫినందించుటు.. శుశ్టుం- 

లలీకవిచి త వార్త క్యృష్టపటలంబులపై నలరఠారుపౌరకాం 
తేలు దమలోన నీరఘువతంసుయడు రాజ్యపద ప్ర విష్ణుం డై 
యిల నతుల ప్ర భావమున చేల నేంటికిం గంటి “మెంత యుం 
దలంపంగ నస్మదీయసుకృతంబు గణింపం డరంటె ఛాతకున్. 407 

కే. చెలగి సామా జ్యపట్టాభివి కుం డై న, సుతవరుని ని సిద్దయాత్రునిం జూచి నే 
న్నణ్యసాధ్వి గాసల్యు యభూతపూర్చు, ఘనతరానందరలిత వ్ల యె తనరుం గె 



అయోధ్యాకాండ ము. లికి 1 

"జే. సోము గూడీనరో హిణీ భామపగిది. 

నీజగన్యోహనునిం గూడి యింపు మెజియ 

సరగభోగంబులు భుజించు జనకతనయ 

సకలనీవుంతినీవతంసంబు గాదె. 409 

క, ఈభఘునునకుం ఏ, వీయగేహిని, యె ఘసనరాజ్యాభిషి క్ర క యగుటకు ము న్నా 

మేఘ్టులసత్క చ్ వముహిజ య, , మోనుతపం "జేమి నిక్కముగ సల్పెనొకో, 410 

క. అని యిట్లు రామభద్రుండు, విను చుండంగం జెప్పుకొనుచు వేడుకతోడం 
గొనియాడుచు నప్పుణ్యునిం గనుంగొను చుండి రటు కౌతుకం బలరారన్. 411 

వ. మజియును. 412 

ఉం ప్రాకటభూరిచత్వరస ఛాభవనంబులయందు భూజను 
మూకలు గట్టి యాపరమపుణ్యుండు దీనశగణ్యు( డిష్టరా 

జె శై కపదస్థుం డయ్యె నహహో మము బోంట్లకు నెల్ల సంతళతా 

సోకత రే రష్టసంపదలు సాప్ప్పజుల గా బె దలంచి చూడ కగన్. 418 

ఆ, ఈమహానుభావుం జేలు రాష్ట్రంబునం గాంపురములు సేయుఫఘనుల కవుర 

లోక మేల యన్యలోకంబు "లేల య  భీప్సి తార్థసిద్ధు లించె గలుగు. 414 

తే. అనఘు. డీరాముం డధినాథుం డగుచు నుండ 

న ప్రియము దుగఖ 'మొక్కి౦త మొనం గలుగ 

దింతకంకు నుహీ ప్రజ కెద్ది లాభ 

మితండు చిరజీవి మొ ధాత్రి చేలు గాక, 415 

ఎరురు రెౌముండు దుః! రఖితుం డగుదశరథునిం జూచి విచారపశుటు, శుఢుం 

వ. మణియు రాముండు రాజ్యాభిషి కు కుండగుచుండం వితృపితామవహాుల చేత నుప 

లాలికు లై నపు త్రపౌత్రకులభంగి నున మందజము సర్వసుఖంబులు వడయం 
గలవారము వున కిప్పుడు భోజనం బేల పరమపురు పార్థ సాధ నంబు "ల లై నతపస్స్వా 

ఛాస్ట్రయజపసోమధ్య్యా నాదికంబు "లేల యితండు రాజ్యంబునందు సుప్రతివ్యి 

తుండై శత్రు ంజయం బనువుహానాగంబు నారోహించి శాజమార్షంబునం జను 

చెంచా నప్పు డిమ్ముహనీయనూ ర్తి నవలోకించునదియె మనకు సుఖలాభం 

బై హికవిషయంబు చేతను దజ్జన్యసుఖంబులచేతను శ్రే Kk స్థార్థంబు "ల లై నస్వర్షాదుల 

చేతను వజ్డన్యసుఖంబుల చేతను దృప్తి ఏ నొందినవార్ మిసేటకు సందియంబు 

లేదు మహో తేజుం డగురామునియభి షేకజన్యభూమానంద' బృహ్మసా వాతా 

రసుఖంబునకంకుం బే బ్ర మాకశయాస్పదం బగునొండు కార్యం  బొక్కింతమొనం 

గలుగనేర దదియునుర గాక యారాఘనవుండు దృష్ట్రపథంబు నతిక్ర మించిన 

వాండయ్యును సకలజ నమనోనయన సమో హానాకోశానుభవజనితవాసనాబభం 

బునం గళ్లెదుటం గనుపట్టిన ట్లూప్పుచున్నవాం డమ మ్మహాత్మునివఅనం జి 



బ్గిల్రిలి నోవీనాథ రామాయణము 

విక్షణంబులు గ్రమృజించుట కొక్క _పురుషుండై న సమర్టుండు లేండు కాంతలర 
జెప్పనెల నొక్కసారియైనం దత్సాన్ని ధ్యాసాన్ని ధ్భంబులయం దుంజతు రాన సం 
బులచేత నెవ్వీండు రామునిం జూడ కుండుం గరుణాంతరంగి తా పాంగఏీక్ష 
ణంబుల రాముం డెన్వీని నిలోకింప కుండు నట్టినాని లోకంబు గర్హి ంచు 
నంతియె కా చే చెంత దొ ర్భాగ్యుండ నని తన్నుం చాన గర్హిించుకొను నీపర 
మోదారుండు సక లవర్షంబులకు సకలజనంబులకు వయోనురూపం బె నదయ 
నొసంగుం గావున సర్వజనంబు.లితని కినువతు లై యుందు రని యిట్లు పెక్కు 
తెజింగుల పనుతించు వారిభ ద వాక్షస్థంబు లాకర్టించుచు నెల్ల వారిని యథా 
ర ం౦బుగా వీక్షణో_క్లి భ్రూవి చే పణాంజలుల చేతం బూ జించుచుం బితృ పితా 
మహూుల చేత నధిఫ్థీతం బెనధర్యమౌార్షంబు ననుసరించి యభివి కుండ వై చిర 
కాలంబు రాజ్యం జేలు మనిపలుకుపరవమువృధ్దుల యా శీ ర్వాద౦బులు 
వీనులం బొలయ నుత్సుకుం జై మనోవార్ష కరంబు లైన సుహృృజ్ఞనులహీత 
ప్రసంగంబులు వినుచుం డై త్యాయతన చేవాగారంబులకు. బ్రదవీణంబు 
సేయుచు. గృతపుప్పోపహారం బె నవ శ్రశోభితం బై నయాకాశపథంబు 
మాడి జూడ్కికి వేడ్క సేయుచున్న రాజమార్లంబునం జని చని ముందట 
రత్నజాలపరివ్మృతేంబు ల న వర్భమానగృవహాంబులచేత శారడాబ్ర ప్రతీ 
కాశంబు లైన వీిమానంబులవేతం గైలాసళిఖరాకారంబు లై ననుహోన్న 

త ప్రుసాదళిఖరంబుల చేత నభిరామదర్శనం "బై యున్న రాజభవనంబుం గాంచి 
వార్ష పులకిత గాత్రుం జై యమ్మణిమయమందిరంబుం బ,వేశించి కయ్య త్రయం 
బతీక్రమించి యచ్చట రథంబు డిగ్గి కేవనంబున - నవ్వలికయ్యా డీయంబు 
చాటి సవాచరుల నంది నచ్చట నిలువ నియమించి కే మంబున గమ్యం 
_తరంబు లన్నియు నతి కృమించి శుద్దాంత2పురంబు( బ్ర, వేశించె జనం 
బంతయు. జంద్రో,చయంబు నాకాంశీంచుసరిత్సతిభంగి రాముని పునరాగవు 
నంబుం గోరుచు మధ్యనుదాగ్టీరంబున నుండె రామభద్రుం డట్లు సముచితం 
బుగా నంతగిపురంబునకుం జని యందు. గై కేయోసహితుండై పర్యంక 

మధ్యుంబునం బవ్వళించి మొగంబున వై వర్ష్యంబు దోంయపం గన్నుంగవ మోడ్చి 
_యున్నళతం డ్రి నవలోకించి తదీయచరణంబులకు నిజనా మోచ్చారణపూర్వు 
“కంబుగా నభివందనంబుం గావించి పదంపడీ కై శేయిపదంబులకు నమస్క_రిం 
“చిన నద్దళ రథుండు మెల్లనం గన్నులు విచ్చి కుమారువదనంబు విలోకించి 
రామా యని వేర్కొని చాషృపర్యాకులేతణుం డై యతని విలోకించుటకుం 
బాలక గృమ్మజి నేత్రంబులు ముకుళించి గామా యెడు నతురదయోచ్చార 
అణంబుకం మె నధికం బుచ్చరించుటకు భరం బె. తోంచిన నతనితోడ సంభా 
వీంచుటకుం జూల కుండె నివ్విధంబున తఈుభికం బగుసము ద, ౦బుపగిది నుపళ్లు 



ర్ం 

న, 

అయోధ్యా కాండము 993 

తుం డై నసూరగ్టినిభంగి ననృతం ఇ 'బాడినమహర్షి పోలిక వ్యధితాకులిత చిత్తుం 
Qe 

ఆ “ర్లేడోహీనుం రై నోకసంతాప పకర్శితుం డై డె యదృష్టపూర్వవిపూదుం డై జ 

వ్రవృేంద్రియుం డై జై యూర్చులు పుచ్చు చున్నదశరథుం జూచి పాదం 

బుక, బన్నగంబును సంస్పృశించినవానిష గిది భయంబుం గొని యచింత్య 
కం మై బై నజనకునికోకంబు విలోకించి పర్షకాలసముద్రు నిభంగి సంరబతరుం 

వితృహి తతత్పరుం డగురాముండు తోల్లి పరోతుంబునందు నాయందుం గుపి 

హ్ డయ్యును నన్నువిలోకించినప్పుడు ప్రసాదం బొసంగు నట్టిపరమదయాళుం 

కై నయిమ్మహీరమణుం డిపు డేలకో నన్ను విలోకించి వ్రీతి సే సేయక దుగ ఖంబు 

'కౌందియున్న వాం డ ని విచారించి విషణ్ణవదనుం జై డై దిసుండునుంబో లె నో కా 

రండై కె. కియి కిట్లనియె. 416 

ఓ 

ఎడ్దుద్లు. రాముడు దశరథదుగరిఖకారణము6 గై -ఇశేయి నడుగుట, శుణుం- 

అ తులకృపాసమృద్ధి నను నక్కునం జేర్చెడునట్టితండ్రి నేం 

డతెకువితాత్తుం డై యునికి కె కై నవిధం బెజి6గింపు మేను దు 

రతి నొ నరించినట్టియపరాధ న ముకింతేయు లేదు తల్లిరో 

పెతనుతితోడ నీవయిన నివిభ వేండు మను గ గవ మై. 411 

. పెలబపయి చేహాధారులకు నెప్పు డపాయము శేనిసౌఖ్యము 

జ్రలుగుట చాల దుర్హభ ము గావున మానవభ ర కంగహృ 

జ్క_లిశరుజావిశేవములు ౫ఛెనొ చే కనృతంబు  లాజెనో 

కూల తెజుం గంతయుం "జలుపం గాందగు నీ కిటు చాంచ నేటికిన్, 418 

ఛరతునియందు సుమిత్రా, వరపుత్రునియందు మోతృవర్లమునందు 

న్న్రరవరుం డశుభం బేమియుం, బరికించనొ దాని చెలియ(బలుకుము నాతోన్. 

జ నకునకు. వ్రీతి చీయక, జనకునివాకష్టింబు భై కి సలుపక ధరలో 

జననీ యొకత్రుటి మొనను, నున జాలను గువితుః జె డన మనుటకు వశ మే.420 

తనపుట్టువునకు మూలం, బని యొజుంగువి వేకళాలి యగునరుం డేలా 

జూనకున్ యనువ ర్తింపండు,. తన కిల బ్రతర్టితుడై. వతం బగు చుండన్. 421 

జనని నీవు గర్వమున( గోపచి త్త వై, పరువభావణములు వలికి తొక్కా 

తం డ్రిచంద మెల్లం దగం జెప్ప  కుండేన, నిమిష మైన నోర్వనేర నింక్క 422 

క్త శమహితరూవు, డగునీ, భూమోశగరునం దభూతపూర్వవికారం 

్షేబికతంబునం బొడమె ద,యామతి నెజింగంపు మమ్మ యనవద్యగుణా, 

ంద్రాడైూ కేక రామునికి మున్ను తనకు దశరథుడు సరదషయం విచ్చినతెజం శెజంగించుట. చ్చుఢ్రింా 

వ. అనిన విని యయ్యంగన శంకారహితాంతరంగ యె స
ిగ్గు విడిచి రఘుపుంగవునవ 

లోకించి పుత్రా భవజ్ఞన నకుండు గువితుండు గా డతనికి వ్యసనంబు చే దొక్కింత 

మునోగతం 7 చే నకార్భంబు గలదు వ్రీయాష్ట్ల ండ వైన నీతోడ న వ్రీయంబు( 

80 
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sh 

బలుకోంజాలక భయంబుం గొని యున్నవాడు నేను జనకునియట్ల నీకు నున్నిం 
చుటకుం దగినదాన నగుటం చేసి నాచేత చేది పలుకం బడు నక్కార్యంబు 
నీ క వశస్టకర్తవ్యంబు “దా తొల్లి యూవహీరవుణుండు దేవాసురసంగ్రామంబున 
నన్ను మన్నించి వరడ్యయం బిచ్చెచ నని నో క్తి పవంపడి వ్రాకృతునియట్ల పరి 

_ తవించుచు సకలధర్ష్మమూలం భె నసత్యంబు విడిచి భవన్నిమి త్తంబున నాయం 
దు. గువితుం డై రోషదోవంబున నవ్వరంబులు వ్యర్థంబులు సేయం దలం 
చియున్న వాడు తన ,నోగతం బె నకార్యంబు నీవు నీక్కంబుగా సజు వే ర్చెద గీ ద 
నంటి వేని యతండు చెప్ప కున్న రాజానుమకేంబున చేను చెలియ జెప్పుడ 
నిమ్మహీసలి వరంబు లిచ్చెద నని పలికి క్రమ్మజు లోభంబునం దవ్పించుకొనం 
దలంచు పెట్ల గతజల నేతుబంధనంబఖు గదా యని పలికిన శాముండు వ్యధితుండై 
రాజసమతుంబునం గై కేయి కీ టనియె, 424 
యై రాముడు దళశరథానుముతంబు నెజువేక్సెద నని వ్రకిజ్ఞ 6 జేయుట. యుడ్రిం- 

. ఇచ్చట రాజ దా నొడువ నిచ్చం దలంచిన్హమాటం జెప్పు మే 
జెచ్చర జచేయువాండ నృపేఖరు నాజ విషంబు నైన నే 
నొచ్చెము లేక యగ లెద బయోాధిహుతాశనులందు నైన నేం 
జి చ్చెద రాఘువుం డరని చూచిన నాడినమాట దప్పునే. 425 

. చేవీ యిమ్మహోత్తుండు నాకు గురుండును దరడ్రియు నృఫుండును హితుండును 
గావున నట్ట వానివాక్యకరణంబునందు సం చేహవివషయీభూతునింగా నశ్నుC 
దబంచుట నీకు యు కంబు గాదు. 426 

. అన విని కై క యిట్టనియె నాతనితో మును “దేవ త్యభం వా ళం 
యా డనమున భూవరుండు జగడం బొనరించి ని ళాటబాణవా 

తనమున మూర్చవోయిన. బదంపడి యేను సజీవం జేయ లో 
నను గరుణించి సవమ్ముదమున౯ వరయుగ్గ మొసం మెచ్చుచున్* 427 

ంరుర్లుః చక రామునికి దాను నరద్వయంబునకు( గోరిన తెజంగు 6 జెప్పట, చురుం- 

* అనఘాత్మ యొకవరంబున, కనుపమగతి మ త్తనయున కభిషేకము ద 
క్కీ_న రెండవవరమునకుం, గొనకొని నీ కడవి నునికి గోరితి నిచటన్. ౫98 

. జనకుని సత్య వ్రతునిం గృ నొనరింపంగం దలంచి తేని యు_త్తమగుణయు 
_కిని నాచెస్పెడువాక్టము, వినుము విచారంబుం దక్కి విమలవిచారా. 429 
జనకునికాసనంబున నీవు ఘనజటాజినచీరభారి వై నిరిని విడిచి. 
తాపసవేవంబు. దాల్చీ చతుర్షశవర్ష ము బ్రండకావనమునందు 
వివారింపవలయు నీవిభునివే భానదర్లమంచె భరతుండు గృ తా భిషేకుం 
జే య యోధ్యాపురమందు రాజం "బేలు నిమ్తైటం చెప్పుట కీన్స పుండు 

తే, చేరక విమళ్ఞవదనుండై నిన్ను. జూడ, వెజిచి యున్నాండు గాన్రన విభునిమాట 
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తే, 

వ, 

"అని పలికిన మరణోపమం బె న యద్దేవిపః 

అయాఛ్యాకాండముః బివ్రిన్ 

దప్ప కుండంగ వనమున కిప్పు డోరిగ్కి నృపవరుని సత్యమున నుద్దరింపు మనఘు 
గవిపరుపువాకస్టం బాకర్టంచి యవాగికిం 

బృప్రియం బై నను మహోనుభొనుండు గావున నొక్కింత మైన నునంబున తో 

కంబు నొందక వదనంబున వ్ నశ్హ్ర్వాది బాహ్యునికారంబు నొందక వెండియు: 

గ కేయి క్ ట్లని యః 431 

రుయా రొము6డు కై కేయి చెప్పిన ప్రకారము ఒప్పుకొనుట, చ్రుత్తుం- 

అనఘవిచారుం డై నపతి యాజ్ఞ శిరంబునం బూని వేడ్క_తో 

ననుపమబుద్ధి నీకణుిపినట్ల జటాజినముల్ ధరించి కా 

ననమున శేగెడ న్యనుజనాయకుం డేటికి సన్ను జూచి నె 
మ్మనమున విశ్వసింపక విసన్నతే నొంబె నెజబుంగం జెప్పుమూ. 4కి క 

. మనమున ్రైన్ఫము విడువుము, వని కరిగెద నిపుడు జడలు నల్క్మ_లములు uf 

క్కు_నం దాల్చి సంతేసేంపుము, పనివడి సీమల నిజము బల్కితిం దల్ల్తీ. 438 

శ్నీతివిభండు గురుండు దండ్రియు, హీతుండు గృతేజ్ఞుండు నన్మహీళశువచనము 

న్ల్హితమకి విసృబ్దుండ నై, చతురత గావింతుం గాక జవ దాయటుదునే. 484 

. జననీ భరతునియభిమే, చన మోనరవిభుండు దానే సమ్మతితో జె 

ప్పనికారణమున -నొనున, నునలజ్వాలికల నేర్చిన ట్లయ్యె రహిన్. 435 

.అఫ్ర చోదితుండ నయ్యును భరతున, కఖలరాజ్యి మిచ్చునట్టివాండ 

జనకువేత నిట్లు సం ప్రవోదితుండ నై, యిచ్చుటకు ఏచార మేల గలుగు. 486 

, కావున జనని. భూకాంతు. డాడి నమాటం జెల్టంచుటకుం బూని యెల్ల సిరులు 

భరతున కొసంగి సంపద్కోగములు ఏడి నయశాలినికి నీకు. బి యముగా 

బదునాల్లువర్ష ము ల్వనమున నుంజెడ నిపుడు ఘోవిభుం జేల హితము విడిచి 

యాస్యంబు వాంచి ధరాస క్షనయనుం డై కన్నీరు నించుచు నున్నవాండు 

మూన వేంద్రుని వేగ ననూనయింపు, మిపుడె శేకయధరణీశు నింట నున్న 

భరతునిచటికిచో డ్లేరబటురయమున,జారులనుబుచ్చుమున్భ పాలు శాసనమున, 

ఒండ్రు కైకేయి రామునితో భరతాగ వునపర్యంతం బుండపలదవి వేగిరపడి చెప్పుట. ద్రుతం 

అని పలికిన నారఘుపుంగవుండు సమ్మతించుటకు సంతుష్టాంతరంగమై యయ్యాం 

గన నీచెప్పినట్ల శీఘ్రగతు లగుభూతేలం బంచి మాతులకులంబున నున్నభర 

తుని శావించెద నతం డరుగు టెంచునందాంక నీవిచ్చట నుండవలదు రయంబున 

నిపుడె వనంబునకుం జను ముమ్మహీరనుణుండు నిజసత్య పార ప్రా_ప్ప దర్శన 

సంజాత ప్రీ డాభరంబున ముగంబు వాంచి మూరా క్రాంతుం డై సంభాషిం 

యటకుం జాలక్ యున్నవా' డిట్టినానిసంభావ ణంబునుం గూర్చి చింతించుటకు 

"కార్యంబు గాదు నీ వవిలంబ గమన౦బున నిద్ధరాపతిదై న్యం బపనయింపవల 

యు నదియునుం గాక నీ వరకాంబునకుం జనునందా(క భవజ్జ్ఞనకుండు మజ్జన 
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భోజనాదులు సలుపం డని వేగిరపడి పలికిన నక్కై_ కేయిదారుణ వాక్యంబు. 
విని యక్క_కుత్ స్థకులలిలకుండు ఛై ర్యధుర్యుండు గావున నొక్కింత మొన మ 
నంబున శోకీంపక శై శేయివ నంబునకు రోయుచు కోకపరిప్పుతుం డె యూ 
ర్పులువుచ్చుచు హేమభూషితం బై నపర్యంకంబు మిందం బడి పొరలు చున్న 
తండ్రిం గ్రుచ్చి యె త్రి సాంత్వవచనంబులం చేర్చుచుం గకవచేతం దాడితం 
బేనవాజచందంబున వనగమనంబునందు. గృతత్వరుండై వెండియు: గైకకి 
ట్లనియె, 488 

సీ, జనని నే ధనపరుండను గాను లోకంబు నొగి సంగహించుట కుత్సహింప 
నను ముని సమునిం గా నయసత్యీధర్థ్యతీత్పకునిం గా నెజుంగుము పరల నెద్ది 
నాచేతః బతికిం బ్రాణత్యాగమున నైన సత్పిాయం బొనరింప శకష్ట మదియు. 
గృకే మయ్యె నని నీవు మతి చెటుంగుము జనవిభునకు హీతముం -గావించుకంకెం 

తే, దలంవ నాకుర్వి వేజొక్కాధర్మ మెద్ది, లేదు గానున కృపుడు డా నూందిచెప్ప 
కున్ననీయాజ్ఞ శిరమున నునిచి గవాన,వాటి నుంజెదం బదునాల్లువత్సరములు, 

వ,తల్లినీవ్రునా కత్యంతనియం త్రి వయ్యు భరతున కభిషేకంబుం గావించి నీవు 
వనంబునకుం జను మని భవద్వచన కార నై_ననన్ను నియోగింపక్ మహావిభుని 
నిర్బంధించికివి గావున నాయందు సన్నివిస్థం ,బనయార్లవాదార్యాదిగుణం 
వించుకయైన నెజుంగనిదాన వని యూహించెద, 440 

రుడు రొముండు దశోరథునకు నమస్కరించి బయలుదేరుట. చుఢుం- 

జననివగపుం దీర్చి జనకకుమారి న,నూనయించి వీదపం గాననమున 
కిపుడె పోవు వాండం గృపం జేసీ యందా(క్క దడవొసంగ వలయు ధర్శ్యయు క్తి, 

క. భరతుండు కాజ్యుం బేలుచు గురునకు శుక్రూమ సేయుగుణ మగు కొట్లా 
'తెఆంగున నీచే సుగుణో, తృ రమున( గ _రృవ్య మది ప్రథమధర్శ మగున్.442 

క. అని పలుకుసుతునిమాటలు, విని భూపతి -భూరికోకవివఛాత కుం డై 
కను[గొనల నశ్రు లొలుకంగం, గనుగవ ముకుళించి ఘోరగతి దుఖం చెన్. 

ఉ, అంత మహీళు పాదముల కారఘునేత నమస్కరించి త 
త్కాంతపదదప్రయంబునకు దండము; బెట్టి తదీయమందిరా 
భ్ధంతరసీమం దా వెడలె నశ్రులు నించుచు లత్తణుండు దా 
నెంతయు గ్రుద్దుః జై వదన మె త్రక వెంబడి నేగు బేరగన్. 444 

తే, డానకీజాని యాభి షే చనికభాండ 
మవుడు వలనొని చనియె డా నందు మిగుల 
దృష్టి సొరనీకో కరము సాచేశుం డగుచు 
మందగతి నిష్టజనములు సందడింప, 445 

ఆ. రజనికాంత జగతి రాకాసుధాంశుని, కాంతి మూపలేనికరణి రాజ్య 
నాశ మతనిమోమునం గలభునశకాంలి, నపవారింపం జాల దయ్య నవావా. 

జై 

న్ 



అయోధ్యాకాండ ము, పరి? 

కే. అవని దిగనాడి ననమున కరుగ నున్న, యతనిమానసవై క్షబ్య మచటివారి 

శీమిం గనుపట్ట దయ్యె న దెంత చి శ్రే, మఖలలో కాతిగునిచి శ్రే మట్ల సమము, 

క్ల ఏిగతాతపత్ర చామరుం డగుచు రథము డిగ్గి యనుచరాలి విడిచి యొ 

ప్వుగ నింద్రియముల వెంటం, దగులక మది దునఖవుడంచెం దద్దయు( డాల్రిన్. 

" అంతేటం బురజనములు శ్రీ మంతుం డగునతనివదనమండలమున నొ 

కిం తె నవిపూదఘు: గన, రంత మహాత్తుండు జనక జేశ్ళరుం డహహో, 449 

శే, శరదుదీ రాంశుం డగుపూర్ణ చంద్రుండాత్య్య లేజమును బోలె నమ్మహాధీరవరుండు 

వితత మగునిజహార్ష ౦బు విడునం డయ్యొ, విములపిజ్ఞాన ధ్రై రవి చేకయు _క్తీ. 4ర్0 

Ur 

వ. అప్పుడు విపులవి క్రముం డగు లత్షుణుండు రామునియట్ల దువఖంబు మనంబున 

నిడికొని యమ్ముహాత్మునివెంటం జను చుండె నివిథంబున నారఘుపుంగవుండు 

సమానకోకుం డగుసౌమి త్రితోడ నరుగుదేరం బ్రాణనాశశంకచేత సుహృజ్ఞనం 

బుల కోభిపే కనిఘాతకథానృతాంతంబుం జెప్పక యెప్పటియట్ల మధుర వాక్యం 

బున మన్నించుచు సామెత్కృృతనిత్యనిర త్రెన్ట యానందాత్తుండై కాసల్యానివాస 

యోగ్యం బై నదివ్యమందిరంబునకుం జనియె నంత నిక్కడం బురుషశాప్టూలుం 

డగురాముండు మాతృగృహంబునకుం జనినవిమ్ముట దురంత చింతాభరపరి 

శాంత cl యంత ౪పురకాంత లెల్ల నొక్కట నా_ర్హభనులు సేయుచు 

దమలో నిట్లని విలపించిరి. 451 

ధితు అంతేషిప్పుర స్త్రీలందలు విలపించుట. శ్రుతం 

ఉ. నెయ్య మెలర్ప నెవ్వం డిట నిత్యము భూపతిచే నచోదితుం 

డయ్యును రాష్ట్రాక్సత్యములయందు జత శృముం డై చరించు సొ 

హాయ్యము సేసి యెన్వండు జనాలికి సద్దతి యై చెలంగువాం 

డయ్యవనీసుతా పతి నుహాగహనంబున శీగు నక్కటా. తీగల 

కే. దాశరథి జన్మ మాదిగం దల్లియందు, ననిళే మేరీతి వర్తించు మనలయందు 

న_త్రెజంగున నర్తించు నమ్మ్షహాత్ముం; డకట నేండు నిర్వాసితుం డయ్యు నేల, 45కి 

వ. మజీయు నెన్వాండు శ్రుతపారుష్యుం డైనను (గ్రోధింపక శోధ హేతుకర్మం 

బులు పరిత్యజించి కువీతు లగువారలం బ్రసా డంబు నొందించునట్టి పరమదయా 

ళుం డగురాముని ననంబునకుం బుచ్చిన యచ్చపలాత్తుం డగుదశరభుండు 

జీవలోకంబు నెల్ల హింసించుట కోర్చునాం డని దశరథుని నిందించుచు న నేకు 

లశేక ప కారంబుల ేలలం బాసిన మొదవులచందంబున విలవీంచు చున్న 

వారల రోదనంబు విని పుత్రవియోగ సంజాతశ్ కాభిసంతే పుం జై న యద్దశర 

థుండు పర్యంక ౦బుమాందం బడీ లజ్జ్ట్రతుండై దుగఖంచు చుండే నంత నిక్క_డ, 

. స్వజనదుఃఖసప్రా పీ సంజాతఖేదుం డై రఘుపతి ను త్తవారణముకరణే 

నూర్చులు వుచ్చుచు నేర్పునం డద్దుకఖముపనయించుచు మాతృవివులగ్భ హము 
లైల 



ops గోకీనాథ రామాయణము 

సెరంగం బోయి వాజారంబునం దున్న నా$ గన్లానుచు నవ్వలిద్వితీయ కత్యు డస్షటీ యందుం గడువృద్ధు లగువిహ్ర నరులకు 'మ్రైొక్కుచుం బరంగ నవల 
లే. నలరుమూ (డవక'శ్న్యు డాయంగం బోవ 

నందు. గావలి యున్నన్ర్రబ్బంద మహుడు 
త్వరితముగ లోపలికి బోయ్యి తక్సి !1యంబం( 
బీతి నెతీంగించె నారామమాకతోడ్ల, శక్క్ 

రుదు. రాముడు కౌనల్యకడకం బోవుట, చగియుం- 
వ. కెట్లు రాముండు దనరాక యొజింగంచి పుచ్చి తోడన తానును న ద్రేవి యున్న కడరుం జని యందు "దేవపూజారంబు సంగ్యృహింపం బడి యున్నదధ్యక్షత ఘృతపహావిర్షాజంబులును మోదుకంబులును కుళ్ల మాల్యంబులును బాయనసనం బును గృసరంబులును నమిత్తులును బూర్హక లళ ౦బులును గనుంగొనుచు నమూ హితచి త్త మై యారాత్రి యుపనాసంబు సరికి సూర్యో దయసమయంబునం గృతీమంగళన్నాన మొ శుక్ల వైమచేలంబుం దాల్చీ తనయ భ్యూుదయంబుకొజకు విప్ర లచేత మం త్రీ పవిత్రాగ్నిహోతృంబునంచు హొోవముంబు వేయించుచు "దేవ 

తాసంతర్పణంబుం గావించు చున్ననిజజననుం గాంచి బాలాశ్వంబు నెదుర్కొ నినవాయాంగనభ ంగి త న్నెదుర్కొనినయదేవిచరణంబుల కభివందనంబులు గావించె నప్పు డగ్గేవి సమాగతుం డ్రైనకుమారు నవలోకించి కనుంగొనల నొనందబాప్పభారలు జడిగురియ వార్దోక్క_ర ౦బున నిజకరంబుల గ్రుచ్చి యెత్తి చుబుకంబు పుణికి శిరంబు మూరొ_ని వదనంబు ముద్దు గొని వాత్సల్యంబు దీవింప మధురవాక్యంబున ని ట్లనియె. 456 తే. అనఘకీలురు ధర్మాత్థు అమిత తేజు, లధికవికుతు తై నపూ రాగిధిపతుంల యశము నాయునుధరంబున ఖల హీశము , జొందునీవింక సతతంబుంబు త్ర నర్వ, 
ఆ. సత్య వాడి మైనజనపతిం గనం జను, మన్ముహోక్తు. డిపుడె యఖలధరణి కధిపుం గాంగ నీకు నభిషేక మొనరింఛు, నీఖలన్ఫుపులు మెచ్చ చేడు వత్ప,458 

“ంర్ధుర్దు రొము6డు తనక్షు సంభవించిన యరణ్య గమనం బు( గెసల్య కెటింగించుట. చ్రుణ్టుం- 
వ్ అని పలికి య్మొక్క_కోనకాసనం విచ్చిన నారాముండు భోజ నార్థంబు తల్చి చేత నినుంప్రితుం డగుచు నయ్యా సనంబు వ్రేల ముట్టి స్వభావవినీతుం డై నను మాతృత్వ ప్ర యు _క్షగారవంబువలన మిక్కలి వినీకుం డై ప్రేడానమ్రవదనుం డగుచు దండకారణ్యగమనంబున కనుజ్ఞాకాంట్న్ యె కేలుదమి ఫాలంబునం గీలించి కౌసల్య కి ట్రనియె. | 459 క" జననీ యేమని ఇప్పుదు, ననివార్యం బై నయొకభయంబు గలి” నీ కును నీతకు సౌమి త్రికి, ఘనతరదుఖార్థి హేతుకం బది తలయన్, 460 



తే, 

సీ, 

శ 

నీ, 

అయో ధా కాండము, 289 

కొనలుగలపం చవింశతీకుశలనిక్రి,, తా సనవిశేషసముచితం శై నకాల 
మిపుడుదొారకొ నె దండ కావివినమునకునరుగుచున్నాండ నేలయాయాసనంబ్బు 

ధరణీవిభుండు నన్ను దండకాటవి కేగు మని పంచె నమ్మనుజాధినాభు 
నానతి నమ్మ హాకానన౦బున శేను జని పదునాల్డు వత్సరము లందు 

గందమూలముల నాంకలిం దీరి రి కొనుచు: దాపసన వేపషధకుండ నె పరమశాంతి 
శ శక 

యు ర్త వాన ప్ర స స్థ యోగ్యక ర కఠ ౦బుల నాచరించుచు వల్క_లాజినములు 

,మునివలె ధరించి మాంసంబు దినక కాన,నునికి(జేసెదనిపుడు రాజో త్రముండు 

భరతుని సమ స్తసా మ్రాజ్యసట్టభద్రు(, వేయునా  డద్భుశదయావిశేషమతిని, 

యుడు కౌసల్య రామునిమాట విని మూర్చవోవుట చ్రురుం- 
వర్న 

. అని నన ప్రయాణం బెట్ ౦గించినన దాని పుత్ర వియోగ సంజాతేకో.: “ంబు సహి౦పం 
po} 

జాలక మూర్భాశక్రాంత మై యె పరళునికృ త్ర తా యెనసాలయస్టి చందంబున స్వర్షపద 

భ్రష్ట డై యిన చేవతొంగనకై నడి మహావాతపతితం జై నకదళీద్రుమంబుపోలిక 
ధరణిపయిం బడియెని ట్రవళ యె పడియున్నతల్లి ౦ దసకరంబులర గ్రచ్చియె త్తి 

యొక్క_కన-కాసనంబునం గూర్చుండం జెట్టి భారవహానంబు6 ట్రౌపించి శ్ర నమ 

నివృ క్తికాజుకుం బుడమిం బడి పొరలి కృమ్మణ చేచినబకడబచందంబున చాను 

కుంఠితస రాషంగి మొ యున్న యద్దేవిశరీరం ' బంతయుం గరంబులం బరిమౌర్జిం 

చి ఏపధవినయ వాక్యంబులం బ బబోధించినం గొండొక నేపునకు మూర్చ చేణి 

నిజకరంబున నక్కు_మార శేఖరుని నెవ్వే మేను సంస్పృృశించి కనుంగొనల నశ్రుకణం 

బు లొలుక గదదస్వరంబుత' సుమి త్రాపుత్రు ంను వినుచుండ రామున కిట్లనియె. 

యయ కౌసల్య రామునితో దనదు-ఖంబు లన్నియు6 జెప్పికొనుట శురుం 

అన నఘాశ్య ధా త్రివంధ్యికు నపుత్త శ్రే క్ర చెతి నని మొక్క_టియె దుక ఖమన్యదుక8ఖ 

నుది యిరేచుకయుం బుట్టద 3 శన నిను! చ్రియపుత్రు న నిం బడయక పుట్టినట్ల 

వంధ్య నై యున్న నివ్వడువున నభివుకపు త్ర విశేషసంభూతదు8ఖ 
ముంది 'కృోశింపక క యుందు6 గదా నేండు హౌనోరులు చేనిదుకఖమునకం కుం 

. బు త్ర విశ్లేవసంజాతభూరిదు? ఖ 

మెక్కు డై యుండు దాని సహీంపల గూడ 

దకట నిను. బాసి యేలాగు నసువు లొడల 
నిలిపికొని యిచ్చట వసింప నేర్తుం జెపుము* 464. 

అరయ నహీశుపొగుషమునందు లభించుమనోజ్ఞ భోగము 
ల్ఫురుచిరసౌఖ్యము ల్మృదువచోగరిమంబు లొకప్పు డైన నే 
నెజింగినదానం గాను జగతీంద్రు డియో న్నినుం జూచి మైన సు 
స్థిరముగ నాపయిం గరుణం జేర్చు నంటంచుం దలంతు నెన్ముదిన్ 465 
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. జనవిభున క్య్యసతి నై, కనిష్ట లగుసవతు తెల్లం గడుగర్వుమునకా 
ననుం దూలనాడు చుండ, విని యేగతిం దాళుడాన వివులవిచారా. 466 
జనవినుత పుత యుత లగుసవతు లాడు, వివిధ పరిహోనవచనము. లోనుటవల నం 
బుట్టునాదు? ఖశోకంబు లిట్టి వట్టి, వనంగ వచ్చునె వానికి నవధి గలదె. 467 

. పాయ కెపుడు నీవు నాయొక్ష నుండంగ, నధికహీనవృ త్తి నడలు చుందు 
నీవు గవానమునకుం బోవుచుండంగ నాకు, మరణమే నిజంబు నరగుణాఢ్య, 

రక ww + నుజీయు నమ్మహి పతికి నగృవురంధ్ధి నై యుండియు నతండు న న్ననమాన 
పురస్పరంబుగాం జూచుటవలన న ప్రధానీకృత నై కై శేయిపరిచారికాజనం 
బునకంచు నొక్కింశ యవర నైతి నదియునుం గాక భరతుండు ప్రాప్త 
రాజ్యుం డైన నతని ఏలోకించి నిత్యంబు నన్ను సేవించుజనంబును వాని 
భయంబువలన నింక నన్ను సేవింప కుండు నని పలికి వెండియు ని ట్రనియె. 469 

. అనిశము వైరిభావమున నద్భుతకోపరసంబు ముక్కు_నం 
గనుపడ భాగ్య గర్వమున. గప్టదురు కులం బల్కు నై కయా 
నన మెటుమాచి యోర్చద ఘనంబుగ దుర్షశ నొంది యుండి నే 
నినకులదీప మానవతు లీలఘుజీవన మోర్చి యుందుశే, 470 

. ముది నుక్కు_ దక్కి. స_ప్పడశాబ్దములనుండి మేతీ భమునకుం బరిక్షయంబు 
సతతంబు నాచేత నతికాంవ్నీతం బయ్యె నాన్ భ మవయం బయ్యె నిపుడు 
భాగరిగర్వీమున సపత్నులు గావించు విపకారము మది వెగటు పజప 
హీనదశాప్రాప్రి కే నోర్చి ధర మని యుండ లే నదియు నట్లుండ నిమ్ము 

శే. కమలపత్ర౦బులను బోలుకొనులతోడ?, బూర్హ శళిటింబసద్భశ మై భూరికళల 

వ. 

లొ 

నొప్పునీమోము జూడక యొక్కనిమిపు, మైన నేగతి జీవించుడానం దం డ్రి. 
వత్సా నీవు భాగ్టరహీత నై ననాచేత నుపవాస దేవతాధ్యాన వ, తంబులచేత 
నిష్ఫలం బగునట్లు సంవర్థితుండ వై తివి భవదీయపరివక్షనం బిప్పుడు దుఖం 
బుకొజకు. బరిణతం బయ్యెం "వ్రావృట్కాలంబునందు మహానదీ ప్రవావాసలి 
లంబు చేత. ద_త్తీరంబు నశించిన పగిది భవద్వి ప్ర యోగ శృవణంబున సవాస, 
పు కౌారంబుల వయ్య లై పోక యుండుటవలన మదీయహాదయం బతికఠినం 
బని తీలంచెద: 472 
వలనొప్ప కంఠీరవంబు బీమ్రేక్చెడు మృగిని గొంపోయినపగిది నన్ను 
గుద్దుం జై శమనుండు గొని పోనికతమున నల దండధరలోకమందు నాకు 
స్థానంబు లే దని తలంచెద నా కింక జగతి నెన్నటికిని జాను లేదు 
కడువడి నిట్టిదుఠంఖంబుచే నుపవాతం బయ్యును నావృాదయంబు మేను 

శే, మాన కిట వేయి వ్రయ్యలై పోనికతన, నాయసాకృతి గాంబోలు నని దలంజిద 
నందన యకాలమున నిధనంబు గలుగ, దేమి సేయుదు నింక నా శేదిదిక్కు, 



అయోధ్యాకాండ ము, 241 

కే, నయవిశారద వీన్నటనాంటనుండి, యేను గానించు వృతీములు దానములును 

దపములు సపర్యలును నిరర్ణకము లయ్యెం జవుట విత్తిన విత్తుబచందమునను. 

కే. పృథివి దంఖకర్శితుం డెన్వండేని దలంచి, నపుడు శమనునివీటికి నరుగు నేని 

యేనును భ వద్వహీననై ధేను వట్ల, తనువు విడిచి యమతయంబునకుం బో నెం 

ఉ. ధీవర నీవు న న్నిచట దించి వనంబున శేగిలేని గ 

ర్వ్ట్రవవాచి త్తల్ర సవతు లాడుదురు కులు విన్న మేనిలో 

జీవము నిల్ట ద ట్లగుటంజేసి మదిం దనివారం జూచుచు 

న్నీ వెనువెంట వచ్చెద ననిందితేశీల యరణ్యభూమికీన్, A176 

ండ్టుర్టూ లత్మణు(డు మన థవఐశు 6 డై నదశరథునిమాట వినుట యు క్తిము గా దని చెప్పుట. రతం 

వ. అని యిట్లు సెక్కు. తెజింగులం గుమారుండు సత్య పాశ బద్ధుం డయ్యె నని 

యెజింగ్ యతనివనగమనంబు నివారించుటకు సామర్థ వ్ట్ంబు చేసిం జేసి 

భావిసం భావితవ్యసనంబు దలంచి కిన్నరియుం బోలె విలపించుచున్న కౌసల్య 

నవలోకించి సుమిత్రానందనుండు మొగంబున చె న్యంబు దోంపం దత్కాల 

సద్భుశం బగువాక్థంబున ని ట్రనియె. 477 

క, పడంతుకమూటకు రాజ్యము, విడిచి గఘూ త్రముండు ఘోరవిపినంబున కి 

ప్పుడు పోవం దలంచు అంతయు, దడవంగ నామది కయు క్షతరమై తోయాన్. 

జన పతి నుదనవళుం డై , యనిశము సతిమాటం బట్టి యను చితముగం బ 

ల్రి_నం బలుకంగ ని మ్మది నున, మున గట్టిగ? బట్టి చేయం బూన6గనేలా. 1179 

" దిమసమున మనుజవిభుం, డేమి తగనిదోస మెంచి యిప్పుడు కినుక ౯ 

రాముని సుగుణోద్దాముని, భూమి వెడలి ఘోరవనికి. బొ న్మూని పలికెన్ . 450 

. ధర నెవ్వండు నరియైనను, నిరస కుంణైన నీయనీంద్వు గుణునివె 6 

గరమొకదోపషం బెన్నండుల బరోతవుందై న నూందిపలుకు కెజుంగన్. 1051 

తే. ఘనుని డాంతునిధర్యవి గ హునిబుజుని, నమరతుల్యునిరిపులయం దై నం గరుణ 

గలుగునట్టకుమారునింగని శుకార,ణమున నెవాప్టిండు ఘోరననమున కనుచు, 

కే, అంగభవజాతపారవశ్యమున మేను, మజుచి నోటికి నచ్చిన ట్లజచు నృపతి 

యట్టిమాట నసనంబున బట్టి రాజు ధర్మ వనురయక నెవ్వాండు దపిలి చేయు, 

న. అని పలికి యన్నదిక్కు మొగంబై యిట్లనియె, 484 

జే, అనఘ యాూాయర ముకనరుండై న నేమి, ముంతలో వినం జూల. డీ వంతేలోన 

మత్సహాయతవలన నా, మూద్యమెస్ల; నాత్మ్శవశముగం జెసికొ మ్మది పీ తంబు. 

(గి 

నే 

ల 

న. అ ల్తెజుం 7ెట్లు శక్యం బగు నంటి వేసి. 426 

ర్ ధనువు! ౫ కాని పార్శ మున చేను రథ్నీంప నల జముమాడి,_ నీ వలాసచుండ 

నప్పు డెవాషండు నీయాజ్ఞ దాంట్ చరింప దయ్. డన్విధిగాక తక్కె_ నేని 

కాలసక్పాళీుఘన బాణముల నయోధా్యపురి నిర్యనుహ్యుంగ నొనర్హు 

31 
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తే, 

వ, 

తే, 

క 

శే, 

eX 

భరతుం డిపూజ్యసామ్రాజ్యస్థుం డగుంగాక యని కోరువారల యమునిపురికీ6 
బనుతుం గామాంధు.జె యాలిపలుకులు విని బుది నరయక లోకవిరుద్దవృ త్త 

అదన్న లద తుంగ అటో చ అచ య గా శ ఖు తు మూంది -పరిపంధిభూ (డె యున్ననృపునిం,గడంగిచంపెదంగానిచోం గట్టివై ం 
తండ్రి, కపరాధంబు నేయం దలంచుట ధర్మ్యవిరుద్ధం బని తలంచి. లేని వినుము. 
విషయసరతంత్రుండై. ధర్మ్మవిధికిందప్పి, మది ననారత మిది కార్యమిది యకార్య 
మనియెజుంగకవ ర్రించునతండు తండ్రి, యైనంగ డువధ్యుండనిపల్కి రార్యులధిప. 
జనపతి నీ దగురాజనముం గొనుటకు నేబలము గలడు గుణహీనతం చా 
మునుకొని యేకారణమునం దన మది, గై కేయి కొసం దలందె నుహాత్తా. 
పరంగ నీతోడ నాతోడ వె రముం గొని - 
యరెనీషూడన కులయాగ్యు మయినయట్టి 

ధర్మనిథి నీవు దాల్పంగం దగినసిరిని 
భరతుని కాసంగం బతి శేటిబలము చెప్తున. 491 
అని పలికి కృమ్మణం గొసల్య నవలోకించి తల్లీ యేను సర్వీపృకారంబుల రా 
మున కనుర కుండ నిది యసతళ్షింబు గాదు సత్యనాపదా వేష్టంబుల చేత న్ 
థంబుం జేసీ పలీశెద రాముం డరణన్టింబునె కాదు దీపాగ్నిని బ్ర వేశించిన నే న 
త్రకు మున్నె పృ వేశింతు నట్టివానింగా న న్నెటుంగుము. 492 

. జననిరొ నాప్రతిజ్ఞ విను సత్యము నీవును రాఘవుండుం గ 
స్తొని మది మెచ్చ దీ ప్తశరకోటి నరాతుల గీటడంచి మిం 
చినయనుర_క్లిచే నినుండు చీంకటినట్ల భవన్మనోవ్యధం 
జనివడి తీర్చెద౯ా ధరకు బట్టముం గళ్లైన రామభ ర్తకున్, 498 

రుడు కౌసల్య రామునికి ఇత్మణుండు చెప్పినట్ల చేయునని బోధించుట పతం 
ద్క నః న లక * అని యిట్లు వీరాలాపంబు లాడుచున్న సుమిత్రాపుత్రు నివ కంబు లాలకించి 

యద్దేవి రామునివదనం బుపలశీంచి చుకఖంచుచు ని ట్లనియె, 494 
. అనఘా తమ్మునిమాట వింకె విహితం బె యున్న దారీతి నీ 
వనుమానింపక సేయు టొప్పు నృపవంశాచార మోాచందమై 
చనుం గా కీవ్రు సపత్నిమాటకయ రాజ ద్రాజ్యభోగంబు మా 
ని నను న్నెవ్వగ ముంచి పోవ దగ వానే కాననవోణికిక, 495 
మజియు నీవు వితృవాక్యకరణదూపం బగుథర్శం బనుఫ్టించుట సమ స్తధథరం 
బులలో నుత్తమధర్మ్మం బని దలంచితి వది నిక్క_ం౦ బై నను నీలోకంబున మూతృ 
శు శ్రూపాపరుం డై. వన ర్తిల్లుమహాత్తున కెల లోకసుఖంబులు కరతలా 
నులకంబులై యుండు దొల్లి ృవాంబున నుండి మౌాతృళుభ్రూప. గావించి 
త దృలంబునం గాశ్య పుండు ప్రాడాపత్యపదంబుం బ్రౌావీంచెం గావున నీవును నా 
వచనంబు. బట్ట భక్తిపూర్వకంబుగా నాకు కు శ్ర్రూషం గావించుచు గృవ్యా 



౧కీ 

వః 

అయా భ్యాకాం డ ము, 248 

బున నుండు మేనును దండ్రియట్ల పూజించుటకుం దగినదొన నట్లగుటం చేసీ 

నాయనుమతి లేక నీవు వనంబునకుం బోవుట ధర్మంబు గా దదియునుంగాక శోక 
లాలస నై న నన్నువిడిచి వనంబునకుం జని తేని భవద్వియోగదు॥ఖంబునం ఫ్రా 
ఆఊూపవేళంబుం జేసీ ప్రాణంబులువిడిచెద దాన ౦ జేసీతొల్లి సము ద్రుుండు మాతృ 

దుకఖంబున నరా పాధర్యంబునలన బ్ర హ్లవాత్య నొందినవిధంబున నీవు 
లోకవిశ్రుతం బె ననిరయంబు నొంద6 గలవు నీవు వనంబునకురి జనిన పిమ్మట 

నాకు సుఖజీవితంబులచేత నయ్యెడుకార్యం బేమి భవత్సహితనై యున్న నాకుం 

దృణభతణంై నను శ్రేయస్మ్క_రంజై యుండు నని పలికి దు8ఖభ రంబున రోడ 
నంబు సేయుచున్నతీల్తి ౦ గాంచి మవోనుభావుం డే నరాముండు ధర్మసహీ తం 

బగువాక్యంబున ని ట్లనియె. 493 

రురు రాముండు కౌసల్యకు సయు క్తికంబుగా సమాభానంబు6 జెప్పుట, ద్రుతం 

+ జనకుని వాక్యము. నది గా దని మొణుంగ నా కశక నుటు గాన నుహా 

వినయమున (మక్కి వేండేదం బని విని వనమునకు నన్ను బనుపుము శల్తీ, 
a wn R శ 3 న్య . పరమపండితుండు వ్రతచఛారియిను ధర్మ, కోవిదుండు మహానుభావ డైన 

కండు వనెడు మునిశిఖామణి జనకు వచనము బట్టి గవిని జంపలేదె, 499 

.మును మదనీయక రయె తనరు సగరుం 
ర 

డనునుహోత్తునియానతి నతనిసుతులు 

భఘునముఖాశ్ళంబుకొణికు నఖ ప్రహతుల 

బుడమిం ద్రవ్వి పదంపడి మడియ లేటెం 499 

. విను మదియుంగాక జమదగ్నితనయు. డై న 
యా 

రాము డతీనియానలతిని శిరంబునందు 

దాల్ల్సి దయమాలి నునమునం దల్లి యనక 

పట్టి రేణుక ద్రుంపండె పరశు వాతిని, 500 

మజీయు ట్రాణంబులనై నం బరిత్యజించి పితృ వా క్ళింబు పరిపాలనీయం బని 

పండితులై న కండుముఖమహార్దులు పలికిరి ితృవాకన్థగారవంబున గోవధ మాతృ 

వధాదికంబు మహాోత్తు లగుపూర్వుల చేత నాచరికం బయ్యెుం బిక్ళవాక్యం 

బె ట్లలంఘనీయం బట్లు మాతృవాక్యంబు నలంభఘనీయం బె యుండు నైన 

చేకకాలంబున నుభయవాక్యకరణంబునం బ్రవర్తిల్లుట దుర్గ భం బట్లగుటం 

"బేసి వీతృ వా కంబు ప్రథమక_ర్తవ్యం బని పలికి రదియునుం గాక పితృ వాక్యో 

ల్బంఘనంబునం వితృవధ పాతకంబు. వాటిల్లు నే నొక్కారుండనే కాను నాచేత 
బరికీర్తితులై న వీ రందజు. బితృళాసనంబుం గావించి కృతార్థులైరి గావున 
నాకునుం బూ రాషచారవిరుద్దం యే నధక్మంబునం బ్రువర్తిల్లుట పొడి గాదు తొల్లి 

మహాత్తు లగువారిచేత నంగీకృతం బె నమార్లం బవలంటించి యెల్ల భంగులః 
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| 

al 

. జననీ నీకును నాకును, జనకజకు సుమిత్ర, కోట్లు సౌామి 

బిశృని కేశ ంబున వనంబునకుం జనియెన నని పలికి లత్షుణు నవలోక్ంచి 
యిట్లనియె. 01 

ంతుతు రాముడు బత్మణునకు సమాధానంజు.( జెప్పుట. శుథుం- 

అనఘువిచార నీవగుమువా త్త గ్టము తావక తేజముం ద్వదీ 
యనిబికదోర్చలంబు భవదద్భుత శౌర్యము నాపయిం జనిం 
చిన ప్రియముక౯ సము స్తమును జి త్తమునందు గెటుంగుదుకా యశో 
ధనులకు గల్లు టబ్బురమె తద్దయు లత్ముణు పాల వింత లే, 50 

. పరమవివేక సచ్ధశమభావము భావమునం దెజీంగియుం 
గర నునుర క్షి. బ్రాకృతినికై వడి నీ వటు దుగఖ మొంద దు 
ర్భృరతరశోక వ వేగమునం గాలౌడు నీయను కార్మి దిక్కి 'తా 
ముజివముజ్ వొక్కు_( గాన నింక మానుము తాద్భృశదీన వాక్యముల్. 503 

. ధరణి. బురుసార్థములలోన ధర్శ  మెక్కు 

డట్టధర్శ్య ంబునందు సత్యంబు నిలోచి 

యుండు నన్నిటికంజు నత్యు త్తమంబు 

గురునియా సతి నడుచుట గురుగు ణాఢ్య, 504 
అ జనక వాక్య్థంబు జననీవచనము చ్రాహ్మ 

రసో త్తమునిమాట ధర్హిసంయు ఆ నగుట 
నుచితగతిం శేయసలయు న టోపంజేని 

యలఘుత రక ల్యపాత్తుం ఆ  ననీదరి మునులు. 5053 

కోవ్రున నేను బితృళాసనంబునం శై. న్న "శేీయి చేతం ద్రచోదికుంకనై. తి నింక దాని. 
గడువం జాల నీ జరుభం బె నమ్ త్రధక రబునందు- బుదియోరనీక లీక భాః 'వంబు 

విడిచి పరమ శే, “యోనిష్ట. మైన మద్భోద్ధి ననుసరింపు మని సౌహోర్ష విశేషం 
బునం బలికి డ్యు నక్య_కుత్ సకులదీపకుండు కౌసల్యదిక్కు మొగం బై 

వినయవినమితో * త్రమాంగం డగుచు గేబుదోయి ఖాలంబునం గీలించి 

యి ట్లనియె 506 

వేవేగ వికిననీ ఏక్కు వనిరిం బోవంగవలయు వారింపకు మ 
జీవితము లాన గ్రక్కున, దీవన లిపు శొస(గ పనుపు డేవీ నన్నున్. 507 

. గురునివా క్యంబు నెజ వేర్చి మరల వేగ 

నవి నుండీ పురంబున కరుగు దెంతు 

మును ధరకు వచ్చి నురల విబుథనిలయము 

నౌందిన య యూవీ రాజర్డి చందమున ను, 508 

కర్ర 
సమతము సుమి. 

త్రి 
నం. 

ఢథర్మసమ్మః కున బతి యానతిం బోవంగ, జను నిదియె సను స్త 



వ. 

అయోధ్యాకాండ ము. బెకర్ 

తల్లీ యభిపేకసంభారంబులు విసర్జించి మనంబున దుంఖంబు నిగ హించి 

ధర్మంబు నవలంవించి వనవాసంబునకం బోవ నిశ్చయిం = నవాండ. నేన్ను 

వనంబునకుంబోయి వచ్చునందాం% నోకంబు దక్కి ధైర్యం బనవ_ఎ౦బెంచి యుండ 

4 “58 Fa పి fm nN I: చంచ 

వలయు సని పలికిన నమ్మహోత్లుని థర స్థైర్టంబుల కచ్చెరువంది యకౌ_సలస్టి 

వెండియు మనంబున బు త్రపయోగంబుం దలంచుకొని మూర్చాక్రాంతయై 

చచ్చినదానియల్లు 'నేఎంబడి యుండి గమ్మజి నొక్కింత సేఫునకు నానావి 

థఛోపచారంబులం చెలీవొంది వాప్పుధా రాపూరితలోచనయొ గద్దదస్వరంబున 

ని ట్రనియె. 
510 

. అనభవిణార యును గుషుసక్తై స్వభర ముచేశ సౌహృూచం 
రుం 

pot + వశీ అ 

బునను సుపూజకుం దగుదుః. బూనికి మదుచనంబు నెమ్మనం 

బున నిరసించి దు2ఖరసపూరితభూరిగఫీరవాద్దిలో 

నను బడంద్రోచి సీకుం చగునా యిటు కాననసీను కేగంగన్ ర్1! 

విను మీను కాసనంబునకుం. బోయిన నాకు నింక భోకంబేల యేల ప్రాణ - 

మేల సంపద్భోగ మేల పీ త్రమరలోకంబులు చేమికార్థంబు సర్వ 

లోకసంస్థిత జీవలోకనాన్నిధ్యంబుక ౦ కొ నొక్క ముపహూ రకాల మైన 

సరసగుణాథ్యి నీసన్నిధానము నాక ఘనతరశ్రేయ మై తనరుచుండు 

. సిద్ద మన నాతం డుల్క_లచే నపోవ్యా, మాన మైనమహేభ ౦బుమార్ల మనుస 

య 
ర్స 6 అవ అధ 

రించినట్లు తదు కు లాలించి దృఢతి,రంబుగ స్పవంశభర్శమార్లన్థుం డగుచు. 

. వెండియు నారఘుపుంగవుండు నిసంజ్ఞయై సడి యున్నతేల్లిని ద౭ఖవీడితుం డై న 

తమునిC జూచి యధ రారంభ ౦బునకు సుముఖుండు గాక ధర్మసహితం బగు 

వాక్యంబున లత్షుణు నవలోకించి రఘువరా నీవు ధర్మెకనిష్థారాపం బైన 

మదీ యాభిప్రాయం 'బెజటుంగక పుత్ర వాత్సల్యుంబున వగచుతల్లిం గూడి దుఖం 

ఇన ఏ దుంఖంబు నుచ్చి త్తంబు గలంచుచున్నయది ఫురాకృతపుణన్టవిశేషం 

బునం గలిగిన భార్య యొక్కటి యయ్యును ననుకూల మె ధర్మంబును నభి మతే 

యె కామంబును సుపుత్త యె యర్థంబును బతికిం జతగూర్చిన తెజంగున 

సకలపురు పార్గమూలం బెన ధర్యం బొక్కటి యయ్యు్యును స్వానుఘైనంబున 

ధ ర్యార్ట్రకామపలంబులు సిద్ధంపం జేయు నిది నుదీయచి శ్లంబునం గల యర్థంబు 

గావున నే కర ఆబునందు ధర్మార్థ కానుంబు లసన్నిపిష్టంబు లగు నట్టికర్మ్యం 

Rw Rn వ. వలన ధో 
బుపక్రృమింప న ధంబు గొ దెలభ౦0గుల నెద్దాని ఎన థర్ర్యంబు గలుగు 

నట్టికర్మం బనుష్టింప వలయు లోకంబునం "గేనలార్థసరుం డగు వాడు "ద్వే 

చ్యుం డగు గేవల కాచుపరళశ్వేం బప్రశ నం బగు గురుండును వృద్ధుండును 

సాన్టమియును జనకుండు నగు నుహీరనాణుండు కోపంబునం గాని ప్రసాదం 



946 గోవీనాథ రామాయణము 

వ 

వ 

శ 

బునం గాని కానుంబునం గాని సత్య ప్రతిజ్ఞత్వ రూ పభర్యం బవలంబించి తత్సరి 
పాలనంబుకొజకు నేకార్యంబు వేయు. నుని నియోగించె నక్కా ర్యంబు 

నన్ఫశంసవృ త్తి యగువాం డజెవ్వాం డాచరింపకుండు నట్టియపాపుండ నగు 
నేను వరదాన హేతుక భరతాభిపే.క మద్యివాసన రూపం బైన పిత్ళ ప్రతిజ్ఞను 
యథో క్ష కృనవుంబున సర్వీంబును గావింప కుండుటకు సచుర్ధుండం గాను 
నాకును భారతునకును మహీరవముణుండు నియోగంబునందు సమర్ధుం డగు 
నంతియే కాదు మజ్జనని యగు కౌసల్యకును భ్ర్తయుం బరమగతీయు. 
గావున నిధైవియును నునయట్ల పతీయాజ్ఞ ననుసరించి వ రింఛచు టది 
పరమధర్యం బెయుండు నళ్లేవి పు శత్రృవాత్సల్యంబున నన్ను విడునంజాలక నా 
తోడ వనంబునకుం జనుబెంచెద నని తలంచి యున్నది భర్య ప్రవ ర్హకుండును 
బూర్యరాజులకంకు నధికుండును స్వకులాచారధర, సంస్థితుండు నగు మహీర 
మణుండు జీవించి యుండ సహాధర్మచారిణి మైన యిమ్మహాో దేవి పుత్రుండ నెన 
నాతోడ ననీయువలిచందంబున వనంబున కెపిథంబునం జనుదెంచుం జతి 
ఫీంన యగువనిత పుత్రునిత్'౮హాడం జనుదెంచు టది యుచితం బగుం 
గాని సభరృక యెనయువతి చనుదెంచుట యుచితంబు గా దదియునుం 
గార్, 

518 
. అతివల కించు నం దభిమతార్థకరుండు విభుండు తన్యనో 
గతి నతియు క్షిచేం గని యకల్మపుభ క్రి సదా మనంబులో 
నతందడె గురుండు దైవ మఖిలార్థ దు, డంచుం దలంచుచు నృము 
న్నతమతిం గొల్చి యుండుట సనాతేనధర్మము లాండువారికిన్, ర్14 

. కావున నీయమ మగనిం, దా విడిచి యధర్శముగ వనంబున కిమై 
నావెంట రాం బొసంగదు, ధీవిలసితధర సరణి తెలియ నీకున్, 515 

రురు రొము (డు కాసల్య నమానయించుట. శుఢుం- 

అని పలికి గృమ్మణి నమ్మహోను భావుం డమ్మ కి ట్లనియె. 516 
జననీ పదునాల్లబ్దము, లనంగాం బగునాల్లుదినము లట్ల గడపి చ 
య్యన వత్తు మరల వఏీటికిల బనివడి దీవించి నన్నుం బనుపు సుడవికిన్. 517 
తల్లీ యేను ధర్మవరహిత రాజ్య కారణంబున మహోదయం బగుయశంబును 
దెరస్కరించుటకుం జూల జీవితం బల్పకాలం బగుచుండ నధర్శంబునకుం దలం 
కక తుచ్చరాజ్యంబుం గోరుట తగవు గౌ దని యిట్లు జనయిల్రి, ననూనయించి 
పలికి రోభశోకాకులుం డగుతమ్మునికి ధర్మ్మరహస్యం బుపబేశించి పదంపడి 
నిజజననికిం (బ్రదజీణంబు. జేసి వనప్రయాణోన్ముఖా డై వెండియు నహీ 
వ్యధం జెందిగుందుచు మహాసర్పంబుకరణి రోంజుచు రోవవిష్ఫారి కేశణుందై 



అయోధ్యాకాండ ము, 247 

యున్నసౌమిత్రిం జూచి సౌహార్ట విశేషంబున నభిముఖుం డై భె ర్యంబునం జిం 

తాదివికృతులు వదనంబునం దో౭పనీక మనంబున నడంచుచు నిట్లనియె. 513 

ంర్టుర్టూ రాము6డు అత్ముణుని ననూనయించుట, చ్చురుం- 

చ, అనుపమభె ర్యముం గొని రయంబున శోకము రోషము న్మనం 

బున బొరనీక యెంతయుం బ్ర మోదము నొంది మహీాశు వె జనిం 

చిన సెనుకిన్మ_ మాని యభిషేకవిచారము దక్కి సత్వరం 

బుగ వనవాసయు కము ప్రభూతవి వేకతం జేయు కార్టిమున్. ర్19 

తే. అన్నదీ యాభి పే. కార్థమందు నీకు, సముదితం బై నసంభారసంఛ్ర మంబు 

తవిలి యిప్పుడు తన్నివ రనమునందుం, జెల్లుంగాక మనంబునం జంతయీల. 520 

ఆ, అనఘ మదభి పే. చనార్థమం చేడేవి, మానసంబు చాల మల(గుచుండు 

నట్లితల్లిహృదయనముందు( బుటినశంక, వాయునటుగాంగం జేయు మయ్య.్్2 1 
ఎం ౧౧ € శ య 

క, ఆమగువ మనోగతశం, కామయదు౪ఖం బోకింతకాలం బె నకా 

దీవసమునం గనుంగొనుటకు, నామదికిం దాల్మి లేదు నయగుణశాలీ. కి 

వ. వత్సా యేమ జ్ఞానంబు చేతం గాని యజ్ఞానంబుచేతంగాని తల్లి దండ్రుల కించుక 

మొన విప్రియం బొకానొకప్పు డై నం గావించుటకు నోడుదు. గావున. 58 

'తే,శల్లి దండ్రు, లొకానొకతటి నొనర్చు 
సలి 

నవీయ మొకింతయైన చే నాడుకొనుట 

యెన్నండేనియు. గలదె వేయేల వినుము 

హృదయమున నెన నిలుపుట యభణుంగ6 జుమ్మి. గ్లి 1 

క సత్యుండు సత్యసంధుండు, సత్యపరా క్రముండు నైన జనకుండు పరలో 

'కాత్యంతభయమువలనను,; నిత్యము ఏలసిల్లుం గాక నిగ్షతుం డగుచున్, 525 

'శేఅడవి కేం బోకయున్న నాయనకు సత్య 

హోని యగు దాన నా కసత్యాగ మొదవు 

నవలం బతికి మనస్తాస మతిశ యిల్లుం 

విదప నది నన్ను జూలం దపింపంజకేయు. 
596 

Gs “ కావున చేను సామా జన్టంభునం దాస సేయక నట్టు ౦బున వనంబునకుం జని 

యెద సపత్నీమాత యగుకై శేయి చీరాజినజటామండలఛారినవై వనంబునకుం 

జనుచున్న న న్నవలోకించి పరవమాన౦దభ ర తొంత$కరణ యగుచుం. గుమా 

రునిం బూజ్యురాజస్టింబున కభిషి కునిం చేసి కృతకృతష్ణియగు వముజియు' నే 

జనంబుచేత నీబుద్ది ప్రణీతీయయి దీనియందు మనంబు సమాహితం బయ్యె 

నొజనంబునకును దుఠఖంబు సేయనొల్ల నేను వనంబునకుం బోవకుండిన మ 

జ్ఞనకునకు మన8 ఖేదంబు గలుగు నవ్వని శిమోప దేశంబులచేత మనంబునకు 



248 గోవీనాథ రామాయణము 

et 

సౌగుణ్యంబు జాతంబయ్యె నట్టిజన కుని సం శ్షేశింపంజేయుటకుం జూల శీశ్రుం 
బున వనంబునకుం జనియెద నని ప వాసంబునందు నునంబు గట్టి పణిచి కేకే 
యోానిమి త్రశంకచేత న ధ్రైవియందు లత్షుణునకు శోభనివారణంబు సేయు 
తలంపున ని ట్లనియె. ర్ర్2ి7 

రడి రాముడు లక్ష్మణునికి 6 చై కమాందం గఎకోపమును బో ౬గొట్టుట, చపురుం- 

. చేవచ్చిన సిరి గమ్మణ(, బోవుటయును ఘోరవిపిన భూమినివాసం Ou) 
బావహీలుటయును దలయలో, దై వకృతము గాక యొరులతరమె కుమారా; 

* అనఘ కై కభావంబు కృతాంతవిహిత 
మైనయది యట్లు గానిచో మాన కిట్లు 
టీవి యనివార్య మగుచు నబేవి బుద్ధి 
పరగ మత్పిడయం చేల పరిణమించు, ర్29 

. మతీయు న గ్రేవి భావనై. పరీత్యంబు బైవకారణం బని పలికి త్రదీయసహాజభానం 
బెణింగించుతలంపున ని ట్లనియె, ర్80 

* అనులగుణ నాకుం డబ్దులయం దొకింత 
మైన వై పమ్యు మెట్లు లే దట్ల సంత 
తంబు నాయందు సుతునందుం దారతమ్యు 
మేమియును గ్రైకకును లేమి యఅుంగ వొవ్కా, 81 
అట్టి నేను గ క యభిపేచనము మాని, భూరిగవానమునకుం బొ మృటంచు 
నశనిపాతేకల్ప మైనమాటాడుట, టై వకృత మటంచుందలంతు జుమిి, 589 ద ర శీ 

* ఆవిధి గానివో నరవరాత జ యింతీకుమున్ను భూరివా 
గావవాచి త్రయె పియాము లాడుచు నుండినయటితలి నో లేం అవరు... i 6 ౧౫ శ్రావరు మ్రోల డా నిపుడు వాకృతకాంతబ ల౯ మదర్గమం 
దీవిరసో కృ "నేల మది నించుక నగెొంకక పల్ముం జెప్పుమా. ర్లిపి 

జ తా గ్గ చ w= . . నముటియు నద్రైవంబు భాతంబుల కనివార్యం'జై యచింత్య ప్ర భావం జె యుండు 
0 

పూర్వస్థిత వాత్పల్యాపగమకూపంబునం వైక్యందును. స్వగతరాజ్యభ్రంళ 
గాపంబున నౌ యందును విపర్యయంబు గలిగించెగాజె తత్పస్టరూపంబు కార్య 
భూత పలంబులకం కు నొండు విధంబునం గానంబక దట్టి దైవంబబుతోడ నొ 
జ్ఞారించుట ఇవ్వుండును సమపండు గాండు- లాభాలాభంబులును సుఖదు?ఖం 
లును భయక్రోధంబులును ఛ వాభవంబులు నెయ్యది గలుగంజేయు నదియె 
దైవంబు విశ్వామిత్రాదితపోధనులును జి లేంద్రియులయ్యును బై వప వీడితు 
బగుచు.నియనుంబు విడిచి కామ క్రో ధాసక్షులగుట యెబల వారికి చెల్లంబు గదా 

అలలు కీ ap) 

యూలోకంబునం దారజ్బ కార్యంబు. గృమ్లజించి యసంకల్పితంబగు కారం బా 
కస్మికంబుగాం బవక్షింపంజేయు టదియె చె వకార్యం బని యెజుంగవలయు Ce ల యా 
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నిట్టి నిశ్చయ బుద్ధి చేతే నంతరింద్రియంబు నిరోధించి చూచిన న్యాహాతం జైన 

నుదీయాభిపే.కంబునందు. బరితాసంబు వుట్టదు గావున నీ వుపదిష్టబుద్ధి 

యోగబలంబున సంతాపంబు దక్కి, మద్బుద్ది ననుసరించి యభిపే. కాలంకా 

'రాదికర్థ్యంబుబం బడివారింపు మని పలికి వెండియుః గాసలాళ్యనం దనుండు 

సుమిత్రానందనున కి ట్లనియె, ర్లిక్ష 

తే. వినుము పట్టాభి పేక సంభృతములై న, శాం చనమ యాఖలఫఘటో దకముబ చేత్ 

మహిత తాపస యోగ్యకర్మ్శంబునందు,మి గుల నాకు నృతేస్నాన మగు నిజంబు. 

లే, అరయ రాజ్యార్థ మానీకే మైనయట్టి, యూసలిల మేల మనచేత నింపు మీజి 

నుఫపహృతం బె నసలిలం బెయొనర నాకు, వెస వృతేస్నానమిపుడు 
గావించు ననఘ. 

తే, నాకుం జూడ బ్రజాపాలనమునకం కు, నన్వివినవాస మధికోదయంబు గాన 

ననఘ లశ్ష్మీవిపర్ణయనుందు నీవు, మది విపాదంబు విడువుము మమతే దక్కి. 

తరు లక్మణుండు రామునితో టై సంబు |పృబణంబు' గా దనుట. శస 

వ. అదియెట్లనినం బ్రజాకృ త్యాగ త్యువిచార శ్షేశరాహిత్యంబునను సంతతంబు.దపః 

ప్రవృ త్తిసాధనత్వంబువలనను విశిష్టపితీ వా క్టిపరి పాలనవి శేష ప్రయోజ నత్వేం 

బువలనను రాజ్య పాలనంబుకం కవన బా సంబుమహాభ్యు దయసాధ నం బగుమ
టి 

యు మదభఖి పే.చనవిఘ్నంబు కనిష్టమాత యైన కై శేయివలన నయె్టోనన్ శంకింప 

వలన దేవి దై వాభిపన్నయె యనిష్టంబులుపలికెదై వం ఒట్టి ప భావంబు గలది 

యని యెజుంగుదువుగదా యని యిట్లు "పెక్కు భంగుబం బ్ర బోధించిన నాముని 

వచనంబులువిని సుమిత్రానందనుండు శిరంబు వాంచి దురఖహర్హ బులు నునం 

“ బునం బెనంగొన నొక్కి ంతసే పూరకుండి పదంపడి రోషం బగ్గలంబై న 

బొములు ముడివడం బేటికాబిలస్థం బైన నుహాసర్పంబుపగిది రోంజుచు నిజ 

వదనం బు కోపోద్దీపితంబై నసింవా ముఖంబుక రణెం జూపట్ట( గన్నులం గరజాయ
 

రంజిల్ల మదోద్దండ్య వేదండళుండా దండంబునుం జోలె నిజభుజూాదండంబు విదు 

ర్చుచుం గ్రోధాలిశయంబున శిరోధూననంబుసేయు చు దీక్ష చెణంబులంబోని 

కటాక్షవీఠ్ణంబుల నిరీఖీంచి చేవా వితృవచనపరిపాలనాకరణయాపథర్య 

దోషప్రృసంగంబు చేతను దండ్రివచనంబు గావింపని రాముండు మనల నెట్లు 

రశీంచు నని జనంబునకుం బొడము శంక నపనయించు కోరికచేతను నీసం 

భ్రమం "బేది యుదయిం'చ నది భ్రాంతిమూలం బంతియెగాక యుక్తం బైన 

యది కాదు నినుబోంటి యసంభ్రాంకచిత్తుం డ ట్లనం దగదు తనంతం 

దాను ముంగల నిలిచి యొక్కిరతమైన నెద్దియుం జేయుటకు సానుర్ధ్యంబు 

"లేమించేసి స్వావేఖీ, తార్థికర ణంబునం బుకుపాంతరంబు న వేవీ.౦ంచుచుండునట్లి 

యశ క్రంబును కృపణ౦బు నగుదైవంబు పప్రబలం బని పలికెడవు దైవంబు నిరా 

2 
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శా,శిస్టాచారము మాని రాజు సుగుణుకా 'జ్యేషఘ్ట౯ విస 
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కరించుటకు సమర్థండు గానిప్రాకృతునకుం గాక కౌండీరుం డగు భవాదృశ 
త త్రీయ కే స్థునకుం గొనియాడం దగవు గాదని చై వాలంబనవాదంబు ప్రశ్నే ఇక ద 

పించి ధర్య్భదోషప్రసంగంబును బరిహారించుతలంపున. గృమ్మఆ నమ్మహాను 

ంర్టుర్లు లత్మేణుండు రామునికి 6 గైేకేయి దుర్శం జం జెజింగించుట, ఉధం- 

ఛాన్ర నవలోకించి చేవా పాపాత్తు లగువై శేయాదశరథుల విషయంబునందు. 
'బావిత్వాళంక నీకేల గలుగ దయ్యె వా రిరువురు నిక్క_ంబుగా నీకు. బావం 
బాచరింప సమకట్టి రట్టిపాపాత్తు లగు కై. "శేయాదశరథుల కాక్యాకరణంబు 
నందు నీకు ధర్మహోనిప్పృస క్రి గలుగ చేరదు లోకంబునం గొందజు 
దోషవుతు లయ్యును గపటధర్తాచరణకం మకంబు చేత స్వదోవంబునుం గప్పి 
కొని యుందురు నీవు ధర్మ్మైక శృవణస్వ భావ శాఠకంబుచే భవదభి పే.కరూప 
ప్ర యోజనంబు బరెవారింప నుషక్కమించి యరకై ,_ కేయోదశరథులు గాకుం 

చిన దురాలోచనం బిది యని యేల యెజుంగ నైతి నడి యె ట్లనిన భర 
హన కవశర్ణింబు రాజం బొసంగం, చగినయది రాముండు 'జ్యేఘ్టుం తగుటను 
దద్విషయం బై నయభి షేకకార్యం బారంభించెద నప్పుడు నీవు వరదగ్గీయం 
జడుగుము తద్వా న్టిజంబున రాముని వనంబునకుం బనిచిభరతున కభి పే. కంబు 
గావించెద నని యిట్లు కై శేయీదశరథులచేత సంశేలితం బై నకార్యం 
బది యట్లు గా దేని యగ్రేవియే 'తావత్పర్యంతంబు వరద్వయం బేల యాచింప 
కున్నయది యవ్వరద్వయుం బయాచితంబె నను నీతిజ్ఞుండగు దశోరథుండై న 
నింతకుమున్నె పరొవారింప కేల యువేశ్నీంచి యున్న వాం జెల్లభంగుల నిదివర 
వ్యాజంబున భవత్సంపద నపవారింపం గోరి చేసినదుర్మంత్రం బగుటకు సరిది 
యంబు లేదని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 589 

వించి తా 
గమ్షుం డై నకనిషు నుర్వికి విభంగాం జేయు కేధర,ని 
రిషం౮' బె నవిధంబు చెవవుని యే దీనుండనె లోకవి a1) యా ర Un 

ద్విష్టం బైన తెజింగు సెయనె మహావీరో శముల్ మెతు శే. £9 ౬ ఇఒ నూ యావ ఎన్ 

. మహాత్తా యేధర్త్శ్మంబుచేత భవద్బుద్ధి రాజ్యపరి త్యాగవనగమనాంగీకారరూప 
టై ఏధంఖునాం జె నేధర్మంబువలనంశుతృ వాక్యాకరణం బున ౦దు.బృత్య వాయం 
బగు నని మోవాంబు నొందితి వట్టి ధర్మంబు నాకు చ్వమ్యం జ యున్నది 
నీవ్ర ప్రతీ కారకర్మంబునందు శ కండ వయు్యను గ కేయీవశవ _రయెన దశర 
థునివాకం బధర్హిష్టం బతిలోకనిందితం బని దోచిపుచ్చక య్వృెత్తైెణంగన 
నంగీకరించితి వభి పే.కకార్యవిఘాతంబు వారల చేతంగల్చి మంబువలనల్భాతం బై న 
దనియటేంగి పరివారింపనికారణంబున నాకు మిక్కిలి చుకఖరబు వొడము 
చున్నయది యిట్టి ధర్తాచరణంబు లోకవిరుద్గంబు శామమన్యుపరీత చిత్తులున్ను థం చ థి నష 



క్ర 

| 

0% 

. ఏను మస ననుర్ధుండు ఆ దవం, బనుకొను సంభాషితాతు లగువీరులు చో 

అయా భ్యాా కాండ ము, లిగ్1 

విక్ర ప్రవాదశత్రువులు నగు క్రై శీయూదశరథులశాసనంబు మనంబునందై న 

సంస్కరింపం దగినయదియె యిని పలికి వెండియు నిట్లనియె. “540 

అనఘా వారలయభి సే. ) చనవిఘటనబుద్ధి దై వసంకల్పవు యం 

చని సలిశద వళ్లనను, ననవరత ముచే వేశోణీయ. మనుచు దఅయాదన్, 541 

Ww 

చి నడుతురుగాక చైవం, బని దానిప్ర నంససేయ రలేధీయు క్ల కిన్. ర్త్తప 

ధర నెన్పుండు నొారుషమునం దటిం గని దైవమును గడవ దకుం డగు నత 

ప్వురుషుం డాదై వమువేం గరము నిరోధింపం ఇడండు కాకుత్ స్థవరా. ర్48 

దై.వబబ మెక్కు_డో న నృప, భావితు. డగుళూరవరునిపొరుషమె ఘనం 

బో పీశ్షీంపుము ధీవర, చె దై వపురుషశ _క్తితారతమ్యుము బెలియున్ . రత 

వదైవముచె నప్పుడు, నీదగు కిరి పరులయందు నెజపంబడియె నేం 

డాడై వమును మదీయబ, లౌడార్యాభిహతీమునుగ నరయుదు రార్యుల్ . ర్శీర్ 

+ జీవా యె నలికాంతాంకుశ వ్యాపారం బై విశ్చంఖలవృ కి న భిముఖంబుగా6 

జను బెంచు నుదపలోత్కట చేదండంబునుం బోలె చై వంబును బొరుషంబున 

గృనణించెడ నదియునుంగాక. 546 

రుణ లక్ష్యణు డు తాను రాజ్యమును రామునికి లోంబజఅతు ననుట చ్రూధాం- 

. అనుమానం బొకయింత లేక రమఘువర్యా నీదు రాజ్యాఖి సె. 

చనవిఘ్నం బొనరింపంబూని పటుదో స్పత్వంబుతో లోకపా 

లనికొయం బరుదెంచెనేని పటుభల ల్ల వ్రాత ఘాతేంబున౯ 

దునుముం జాలుదు నట్టినాకు నరనాథుం డెంత చింతింపగన్, ర్త్న 

రవికులవర ని న్నిప్తుడు, వివాసితునిం జేసినట్టిపిమతులు గరిమం 

దవిలి పదునాలుగబ్లము, లపిరళ గతి నడవి నుండున ట్లానరింతున్. నీశీప్ 

జనవిభునకు6 గె ౫ శేయికి, ననయవిధి నృరత రాజ్య నుందు మదిం బు 

ట్రినదుర్భరాశ న నస్క జ్ఞ ద నబావుబలాసీచేత ఖండింతు నొగిన్, 549 

. మహాోశత్రా మదీయం బె నమహో గృ పౌరుషంబు పీరుదజనులకు దుణఖంబుకొాణికు 

నెట్లగు' నట్లు దె వబలంబు సుఖరబుకొజ కిం గాచేరదని యెజు౦గు మని పలికి 

వెండియు 'లతణుం డౌ కానొక ప్వుడై న భరతునకు రాజ్యంబు "లేమి! దేల్లం 

బుగా బోధించుతలంపున ని ట్లనియె, ర్ి) 

కే అనఘ చిరకాల మోవు రాజ్యంబుం జేసి 

వనమునకుం బోవుచుండ నవ్వల' భవత్సు 

తులె పజాపాల్య మొనరింపంగలరు గాని 

భరతునకు లేదు స్వాతంత్ర్య మరసి భూడ, | రీల్] 

ఆలో 



వలస నోవీనాథ రామాయణము 

వ అని పలికి స్వోక్తవనవాసం బశేవజనసమ్హతం బని యిట్లనియె, ర్ర్2 
తే. వినుము సుతవత్ప్రజూనుసాలననిమి త్తృమవనిభారంబు సుతులయం దనురనునిచి 

వ, 

యన్వల నరణష్టమున శేగు టర్ల మనుచు, వేడవిదూలు వచించిరి గాబె తొలిం 
మజీయు దశరథుం డిట్లు చలచిత్తుం డగుచుంటను రాజ్యవిభ్రమశంక చేత నీవు 
రాజ్యం బంగీకరింప వేని భవదీయ రాజ్యుంబును నేను జెలియలికట్ల్ట సాగరం 

బునుం బోలె రవీంచెద నట్టు సేయనై తినేని ఏిరలోకసుఖంబు నాకుం గలుగ 

కుండుం గాక యని నిక్క.౦బుగా నీతోడ శపథంబుం జేసెద మంగళ ద్రవ్యయు 

_కృంబు లగు జలంబుల వేత నభిషి కుండ వగు మయ్య భి పే.కకర్శంబునందు 
వ్యాస క్షచిత్తుంక వగు మే నొక్క_రుండ సకొలనుహీపాలుర నివారించుటకుం 
జాలుదు నని పలికి వెండీయు ని ట్సనియే. లిల్4 

. అనఘ మద్చాహూునవులు చాప మసియు శరము 

లరయ నివి యలంకారంబుకొణకు గావు 

యతులపరిపంధిదొరభిమానాపనో ద 

నార్భ మని చి తమునం జూడు మనుదినంబు. 5్ర్ర్ 

. మజేయు నెవ్వండు నాకు మిక్కిలి శత్రుండని పతుకులచేత సమ్మతం డగు 
నట్టి వానియునికీ సహింపం జూల. ర్ర్6 

. వాసవ్రం డల్కమయి నె త్తి నచ్చె నేని, వాడీ గలఖడ్డధార చేం బోేడిమి సెడ 
ఠి ఒడ కలి “వ్ ॥ , అదం పి ఒల్లో నిగృహించెద నట్టినే నుగృభంగిం దుచ్చు నన్యుని సరకుగొందు నె మహాత్త్య, 

- నికపమసుగుణాకర మ,త్కరో లసచ్చంచ ఖడ్దఖండితకరిరా 
ణరవారిళలిరములచే ధర, కరము గవానము ట్లగమ్యకరమై యుండున్. 558 
a య ల 

. మణియు నుదీయ ఖడ్ల ధా రావినిపాతితీంబు లై నమ త్రశుండాలంబులు తీవృవ్రణ 
సంజాతర క్షధారాస్నపితంబు లై విద్యుత్సమన్వితంబు లగుమేఘంబులకరణి 
గ రికాదిధాతుముండితంబు లై నపర్వతంబులపోలిక ధరణి పయిం బడి యెడుంగాక 
బద్ధగోధాంగుళిత్రాణుండ నై శ రాసనంబు శేలందాల్సి పురుషవమధ్యంబున 

నిలిచియుండ. బారుహంబు ప్రకటించి నన్ను. చేతిచాడంజాభువా(డు గలండె 
యిట్లు సంరంభ విజృంభితుండ న 'పెక్కండ్ర నొక్క బాణంబునను బెక్కు_బాొ 
ణంబుల నొక్కనంగాం గుదులు గుచ్చినట్లు విచి త్రవిహారంబున రణ క్రీ డసలుపు 
నప్పుడు మదీయదిప్యా(స్త్రృప్రృభానంబు మీరె చి త్తగంచెదరు మద్దివాస్ట స్త్ర; 
ప్రభావంబు దశరథున కప్రభుత్వంబును నీకుం బ్రభుత్వంబును గావించుటకు 
సమర్థం బైనదని యెజుం౦గు మిప్పుడు మదీయ బాహావులు చందనపంకంబున 
కును గేయూరధారణంబునకును ధనత్యాకగంబునకును సుహృత్వాలనంబున 
కును యోగస్టంబులై న నవి యన్నియు బరిత్యేజించి భవధభిపే.చనకర్యవిఘా 
తంబు గావించినట్టి దురాత్తుల నధంబునందు. బ్రవృ _క్తేంబులు గాంగ లవ 



ల్ 

లైలా 

క్ర 

అయోధ్యాకాండ ము, 2ర్ర 

తమృురడ నై ననాకు నీకు హితంబు సేయుటకంశు నొండుకార్యంబు "లేదు 

గావున గంకరుండనై న నావచనం బంగీకరించి కారస్టంబు నడుపు తెజుం గానతి . 

నని ప్రార్థించుచ్చున్న లక్షుణుం_ జూచి తదీయనే త్రగళ దశ్రుబిందుసందో 

వాంబు కొనగోట మాటుచుం. బితృివచనవ్యవస్థితుండై యావజ్జీవపర్యుంతం 

బును వాక్టికరణంబును బ్రత్యబ్బంబు భూరిభోజనంబునుగయ నుందు విండదా 

నంబు నిమ్మా (టి చేత 'బు త్రత్వేంబు ప్రావించు( గ
ావున నెల్ల భంగులననంబునకుం 

జనియెద నీవరగీకరింప వలయునని ధర్మసంహితంబుగాబో ధించుచున్న రామునిం 

గని బావుధా రాపూరితలోచనయై కౌసల్య యి ట్లనియె. న్ర్9 

. ఎన్వండు ధ ర్థాత్యుం డజెన్వాం డదృష్ట్రదుగఖుండు సర్వభూత ప్రియుండు మహాత్తు 

జవ్వాండు దశరథోర్వీళునివలన నాయందు జన్మించే సముంచితముగ 

చెవాగ్టనిదాసులు భృత్యులు మృష్టాన్న మారగింతుకు నిత మట్టినీవు 

శీకరవనములో నాకలంబులు దిని యెరీకి నుండెడ పిట్లు రాము 

"జడని శే” నన నాలించి విభుని నె, వ్వాండు విశ్వసించు వసుధ స్తుగుణ 

వనధి వై ననీవు ననమున కరుగ నే మందు దైవ మింతే యధిక మగునె. 560 

. అనఘాత్మ భవదదర్శన మారుత“ శిత మె దేహజాతేశో కానలంబు 

గాఢవిలాపధు[ఖసమిత్సమన్విత మగుచు సమ్యగ్షళ దశ్రుఘృతము 

చే వేల్వంబడీ మహాచింతో ప్తభూమంబు వజుల నూర్పుల సమావ ర్తనమున. 

న్ క 9 

గడువృద్ధిం బొంది మద్గా,శ్ర ంబునేర్చుచు నతులదావాగ్ని హీమాత్యేయమున 

. నెండుపొదను దహించిన ట్లీవు నడవి 

కరుగ నన్నుం దపింపం జేయదె గడంగి 

కుజ్బ నెడంబాయం జాలని గోవుపగిది 

చేను నీవెంట వచ్చెద నిపుడు వనికి. 
561 

అని యూగతి విలపించుచు, నునమున సంతా సవహ్న్ మళ్ల డిగ్ నంగాం 

దనతోడ మాటలాడెడు, జననికి నిట్లనియె రామచంద్దుండు నూ క్లిన్ = 
a రా య 

డుర్థు రాముడు కౌసఖ్యను దాను ననమునకు. బోవుటకు సమ్మతిపజచుట. రుద్రం 

ను,జననీ యే నలదావసీమ కరుగ౯ శూ చేత్ కై కేయి చే 

క్, 

సినపాపంబునకుం గృశించు జీ నీచే నిప్పు డీరీతిం జ 

యనం దా పీడ్వటెనేని ఘోరతరదుగ॥ఖా ర్తి నుదిం గుంది యా 

యన జీవింపండు గాన నీ కతనిం చాయం బోల దీపట్టునన్ . న్0ళి 

రమణులకు. బతిపరిత్య్యా, గము శేవలఘోరపాపకారణ మగుటక్ 

సముదితగుణుం డగుపతి నో, రవ్దుణేయగు గాథ విడువరా దిట నీకున్. గ! 

మ.జననాథో తము డెంతకాల మిలపె సపాణుందే యుండు నీ 
— a. లీ ర 

వనుమానింపక యంత కాలము సమునస్టిద్భ _క్రియోగంబుచే 



స్తిర్శ4 గోవీనాథ రామాయణము 

ల 

తను శుర్రూవ యమొనర్పం బోలు నిది యు _క్లం బీవు నే చెప్పు డా 
యనవాక్టం బొనరింపం బోలు. బతియు౯ా త్యాధశుండుం గావ్రునన్ . ర్6ర్ 

. అని బహు“ కారొంబుల బోధించి య ద్లేవి నెట్ట కేలకు నొడంబఆిచి వతృవచన 
పకారంబున బదునాల్టుసంవతృరంబులు వన వాసంబు౬ గానించి వచ్చి భన 
దీయ పాదారవింధంబులు గొలుచుచుండువాండ్ల నని పలికిన న ద్రేవి వెండియు 
గుమాకుని వనవాన౦బు దలంచి కనుంనొనల నశ కళాంబులొోొలుక నక్కు_మార 
వరు ననలోకించి ముట్లనియె, £66 

- జనకునిమాటం గై కొని వెస స్వపినంబున కీవ్ర పోయిన షి 

న్వినుము సపక్నులం గనుచు నే సకగా మనియుండం జూల జ 
య్యన వివినంబునం బొడమినట్టి మృగం బలె నన్ను వెంటం దో 
జొ్క్కాని చను మేగుజెంచెద నకుంకితభం న నరణ్యసీనుకున్. 67 

, అని పలికి రోదనంబుం జేసిన తలీం జూచి తానును దుగఖానక్రాంతచిత్తుం cn 
| జవ చగుచు థు రష్టధుక్యుండు గావ్రన నొక్కి ంత యుపశీమించు కొని గమః నయ్య 

మృదిక్కు మొగంజు యిటనియొ. 56S —é షు య 
- పతియె మృగాత్మకి న్విభండు బంధుండు దైవత మట్టు గాన్రనకా 
వ్నతిపత్ నీకు నా శకెపుడుః గనలపూ జ్యుకుం డమ్మహోత్తుం డ 
ద్బుతీకరుణాకరుండు నిన్ను బ్రోవక్ నేటి కువేవసేయు స 
ముత నిటు చింతపీక్పి గుణమండనోేహామునంచె యుండుమా, 569 గ 

* ఎ సడివి కరుగ భూపతి దా నెంతయు దుకఖకోక ణా పము చేత్రకా 
మ్రానుపడి యుండు. గావున, నీనేప్పున నమ్మహాోత్తు నెగ లుడుపం దగున్, 570 

వ. అదియునుం గాక, 
5171 

క పరమో_త్తవుమై యేనతి, నెటీగల్లి వ తోపవాసనిరత యగుచుం దా 

LL 

. జననీ యేయు త్లనుసతి, త్రననాథభుని ధర 

వరుని భజియింస దాసతి, నిరయపదంబునకుం బోవు నిక్కము జననీ. ర్ి 
. ధా త్రీసురసురపూజలు, పాత్ర మెజింగ్ సేయకున్నం బతిళు ట్రాషా. 
మాత్రమున సాధ్వి ₹ంతయుం జి త్ర ౦బుగ స్వర్షపదవి చేకుటు దన్లీ. 578 

ర్యసరణిం దప్పుక యెవుడుకా 
ఘనభ క్రిం గొలుచు నాయను, యనిమివలోశై కసౌఖ్య మందుచుం జెలయపన్. 

. వగ పెంత తనకుం గలిగిన, మగువకుం బతిసేవ శ్రుతిసమంచితధర్మ్యం 
బగుం గాన దీనిం గనుంగోని, మగనిం సొలుచుచుండు మెపుడు మాన్యచరిత్రా. 
అని పలికి భ_ర్భశుక్రూషయందు యథ్రేవిచిత్తంబు గీలుకొల్సి వెండియు 
నిట్ట నియె. 

576 . భరతుడు ధర్మరతుండును గరుణ గలుగువాండు గానం గైకను నినుం దొ సరిగాంగం జూచు న*రఘ్టు వరు నన్నుం౦బో'ల. జూడు వాల్సేల్యమునన్ , ల్77 



అయోధ్యాకాండ ము, బీర్ 

చ. అనుపనుశాంతిహోమములయందు ఘృతాహూుుతి చేత వేల్పుల 
వినుతధ నంబులం బుడమి వేల్పుల. దృ పులంగాలం జేయుచుకా 

జనపతిరతణంబున కు జాలి నుదాగనునంబుం గోరుచుకా 

మునుక్రొని కాల మొక్క_గతిం బుచ్చుచు నుండుము పోయి వచ్చెదన్. 578 

వ, ఏను గ్రమ్షణిం బురంబునకుం జను 'డెంచునందాక మహీరమణుండు సవ్రాణుండై 

యుండచేని సకలాభీష్ట ఫపలంబులువనయంగలదాన వనిపలికిన నత్తలోదరికోశాయ 
శ్రంబగుచి త్రంబున'బావ్పపర్యాకు లేతణయ వెండి యునక్కు మారున కేట్ల కేట్ల నియె, 

శే. వినుతగుణకీల విను నీకు విపినగమన, మందు బుట్టిన బుద్ది నావంతమైన 
నిలువరింపంగ లేనైతి నేర్చు లేల, కాలము దురత్యోయం 'బెంత ఫునున నైన, 

వః పుత్ర యేకాగ చిత్తుండవై నీవు చనుము నీ కెల్లప్పుడు భదృంబు గలుగుం 

గాక నీవు కృళార్ధుండవై. "చరిత వ్రతుండవై పిత్యాణము క కండను వనంబుననుండి 

గృమ్మణ జను'దెంచినప్పుడు నిన్ను విలోకించి యేను గతశ్రేశవై సుఖంబు. 

ఛ్రావించెడ నని పలికి వెండియు. ర్రి1 

"లే, దేనివ్రేరణ చేతను బూని సాదు, వా కిస్టమును దోసీపుచ్చి యిబ్బ్భంగి నీవు 

విపినమున కేగందలంచె దవ్విధిమహిమము, దుర్చిభావంబు నేరికి నుర్పియందు. 
. క, తనయా వనమున కిప్పుడు, చనుము కుశభి వగుచు మరలం జనుచెంచి ముదం 

బున జాకుసావుసూ కుల, ఘనముతి నను హృష్ట్రచి వృంగాం జేయు మొగిన్, 

రుడు కౌసర్య రామునికి టస్టానిక స్వ _సస్టాయనంబు6 గావించుట. శుశుంా 

వ. వత్సా నీవు ననవాసవ్రతంబు పరిసమా వ్లి నొందించి జటామంకలధారివై 
చతుర్ష శవ నాంతరంబునవురలి మత్సమిపంబునకుం జనుదెంచినన్నుం చేర్చునట్లి 
కాలం విదయ కారాదా యని తీలంచెద నని పలికి దుళఖం బడం చుకొని నిర్మల 
జలంబు లుపస్పృృళించి శుచియె ప్రాస్థానికంబగు స్వ_స్త క్రయనం బొసంగ నుషక్ర, 
మించి" శ్రీరాము నుచ్దేశించి 554 

క అతులికము? నియనుముచే, ధృతిచే నీచేత మిగుల నేధర్త్మ ము పా 
లితమ య్య నట్టిథర్యము, సతతము నిను బ్రోచు నడవి నిక్యవిచారా. 50థ 

వు అదియునుం గాక వ క్యాయతనంబులందు సీ నిత్యంబు నీచేత నెవా్యారు వందితు 
లగుదు రట్టి బేవతలు మహామునులం గూడి నిన్ను రవ్నీంతురుగాక మహోత్తుం 
డగువిశ్వామి త్రుండు త్ ల్లి నీక్రాసంగిన దివ్యా, స్పుంబులు నీకు జయ పదంబు 

లగుం గాక బీ విళృమాతృళ శత్రూహాసత్యంబుల చేత రశ్నీతుండవై బలాయు రారో 

గస్టంబులు గలిగి వర్శిల్లైదవు గాక మజియు సమిత్కుశపవి త్ర న వేదికాయతనస్థం 
డిలంబులును వే లవృతుంబులును వ్రాస్వశిఫంబు అగు శఖానవృమం బులును 
(వూదంబులును నిన్ను నిరంతరంబు రవ్నీంచుం గాక పతీంగపన్న గసింవాం 

బులు నీకు శుభంబు లోసంగుం గాక సాధ్యులును నాశ్వినేయులును వాయు 



౨56 నోవీ నాథ రామాయణము 

లా 

వులును ధాతియు విఛాతయు. సూ ర్యుండును లోకపాలకులును మహార్షి గణం 
బులం గూడి సుఖ ప్రదులా రశ్నీంతురు గాక భగవంతుండగు సైందుం 
డును సోముండును “బృవాస్పతియు సష్పర్థులును నారదుండును. సర్వ్పకా 
లంబు నీకు మంగళం బొసంగుచుండుదుగు స్యృతియును ధృతియును ధర్మ 0 

బును సముద్రంబులును నదులును భూన్యుంతరిత్దివంబులును దిక్ళ_ 
లును బుతో సంవత్రురమాన పశీంబులును నహూోరా త్రంబులును గ్రహా 

నకు త్రంబులును సంధ్య లును గళా కాఫాముహూర్తాది కోలంబులును నిత్యం 

బును ముని వేషధరుండ వై వనంబునం" దిరుగు నీకు సకలమంగళ ప్రదము 
లై వెెయుం గాక నుజియు భూత ప్రే తసీశాచ బహ్మరాశుస రమోయత్షస్ల 
వంగ నృశ్చిక దంశమశక సరీస్ఫప కీట సింవా శరభశా స్తూల గజగవయవరావా 
భల్లూక మహీపాది క్రూరసత్వభయంబువలన సర్వ జేవత. లేమఆిక నిన్ను రథ్నీం 
తురుగాక యింద్రాదిదిక్పాలురు దండ కారణ్యనివాసి వై ననీకు సర్వోషద్రన 

నివారణంబు సేయుచుండుదురు గాక మార్లంబులు కండనాలమధుసం పన్న రబు 

లై యుండుం గాక మునిముఖచ్యుతంబు లగు నుంత్రంబులును నగ్నియును 
మారుతంబును హోమధూమవుంబులును నువ పస్పర్శనకోలంబున నిన్ను రశ్నీం 

తురుగాక శిరంబు దినంసును క్రో త్రృంబులు దిక్కులును ముఖంబు నింద్రాగ్ను 
లును నే. త్ర ౦బులు సూర్యుండునో వోనంబు చంద్రుండును ,బ్రాణంబులువాయాను 

నాభి నంతరితంబును చాదంబులు భూమియు ఎ రశ్నించు.సాక యని యీద్య 
శంబులగు మంగళ వాక్యంబుల స్వ స్పివచనపూర్వకంబుగా నంగరకుం గావించి 
గంధపుపష్పాతుతంబుల చేత చేవగణంబులం బూజించి రామునకు మంగళా భ్యు 

దయపరంపరాభివృద్ధికొఆకు ఘృతంబును బుష్పుంబులును శ్వేతసర్ష పంబులు 
సమిత్తులుం గల్పొ క్ర ప్రకారంబున బ్రాహ్మాణునిచేత నగ్నియందు హోమంబు 
నసేయించి మటియు నారామునకు మంగళ ంబుకొణజకు స్వ స్త నయన క్రియ లాచ 

రించి యవ్విప్రముఖ్యునకు గోభాహీరణ్యాదిదానంబు లొసంగి వెండ్షియు సీతా 
వల్లభు నుడైేశించి యిట్లనియె. 586 

, వృశ్రనాశనమందు నింద్రు,న కేమరసవమౌాజ మిచ్చిన జయమంగళ ంబు 
నమృతంబు 'దేబోవునహికులారికి వినతాంగన యిచ్చినమంగళంబు 
నమృతీంబు వడయునా౭ డదితి దైత్వ్యుల గెల మఘవున కిచ్చి'నమంగళంబు 
బలిం గట్ల నరుగునాం డలవామనున కింద్రమాతే యిచ్చిన శుభమంగళంబు 

తే, నీకె యగుం గాక యని రఘునేతళిరము 
నందు మంత్రాతుతలు నిడి చందనంబు 

నలంది సువిశల్యకరణి దివ్యాషధియును 

గుళికం గావించి ముం జేతం గూర్చి కళై, ర్ఏ7 



అ యాభ్యాకాండ ము, వన్స్? 

వ. ఇట్లు రతూబంధనంబు6 గావించి దాని వీర్షవంతంబు లగుమం,తే,ంబుణచేత 

నభిమం త్రించి చుబుకంబు పుణికి శికంబు మూరొ,_ని చెక్కిలి ముద్దుగ్ "ని 

గద్దదస్వరంబున ని ట్లన్యె. గవర 

ను అపఘాత్మ్మ వోయి ర చ్ ర న్ముడ ౬ సాకి సుఖనె వె యన కండ వె యుందు హూడ మలయ 
మాం మ 

సముయంు దీర్చి పృసన్నాసనుం శ వె నురలం బురంబున కరుగు బెంచి 
లాల 

యననిజ6ం గూడే పటాభిపి కుండ వ యతులితనజ,సింహాససమునం [నిన్ను 
టె క దు Nat | 

గ వు ళ్ 2 గః డ్రి బూర్వ్వాది, వె బొల్బుపూర్ష చంద్రునమాడ్కి_. డెలయగుచుం బ్రజల రవేంచు 

eb . గన్ను లారంగం జూచె గాక యనుచు 

నడవి వర్తించునిన్ను నీవాదిసురులు 

నమరమునులును నీకు దీన్తాయు వొసంగి: 

కాచి రశీంచుచుందువుగాక వళ్స్, ర్ర9ి 

చుడు రాముడు న్వనృృహంబున కరుగుటు. యుధం 

న. అని పలికి స్వ స్త యన౦బు. బ్ర యోనీంచి రమార్థంబు ప్ర ప్ ,చత్నీణంబు చీనీ కొడు 

కుం ఇాంగలించుకొని పోయి ర రన్ముని పంచిన నార ముపుంగవుండు తేలి వాదంబు 

లకు బు ఏదత్ణపూర్వకంబుగా సాలెసారెకు నమస్కారంబు6 గావించి దీవెనల 

జెంది “ క్రదీయమందిరంబు వెలువడి నిజధెవా ప్ప భాపటఒసమలంకృతరాణజ 

మార్లుం డగుచు. బూర్వభావీత్వ ప్రి వి యవాదిత్తో ప పృభృత్యు క క్షవిఠిష్ట గుణత్వం 

బున “జనంబులచి ది త్తంబుల నిర్శథించుచు సంహృష్టజనాకిర్ణంబును గా ర్తస్వర 

విభూషితంబు నగుస్వశృహం బునకుం జని యందు. బట్టాభి పే కవిఘాతాదికం 

బెఖుంగని దగుటవలన నాయావరాజ్యాభి మే. ము చన౧బు నునంబున నిడికొని చేవ 

పూజాదికంబు నిర్వ రించి యభివీ. క్షభ ర్హృనిహయంబునంగుం బట్టభార్యల 

వేత. జేయం దగినపాడార్చనాదిసమాచారం బెటీంగిన దగుటం జేసి 

సాతతగ ంధపుష్పపాత్ర, వాస్త యె యభి వీక్స్ రాజనా ధారణల, కణ పౌందురచ్భృత త్త 

చవామరపుర స్కృతభ వ్రొసనాది, కంబు లెట్ గినది గావున నుక్త్రలతణపిళి 

ష్టం డై వల్లభుం డెప్పుడు వచ్చునో యని తదాశమనంబుం బృతీతీం ంచు చుస్న 

సీ తక్షడకుం జని య గ్రేవి 'కెవ్విధంబున నేతా నృశళవిప్రియం బెజింగింతు నని. 

వ్రీడాన న్రువదనుం = యుండె నప్పుడు. 590 

బ్ వ్భునిముఖమున. గనుపట్టుప్న్నంద నము, జి జి త్రమునం గూారియుండినచింతంజూచి 

యొకపిధంబున6 జూపట్టుచున్నదను: చు ,గాంతచిం తాకులితసర్వకర 2యయ్యొ. 

-ంర్టుల్టు నీత రామునిముఖంబునం గల దుగేఖమునకు6 గారణం బఢుగుటు. చ్టురుం 

చ, అతివ తెజుంగు6 జూచి వృాదయంబునం దాలిమి నిల్పాలేక దా 

నతిశయదుక8ి ఖ వేగమున నశ్రులు రాల్పం దొడంగ నప్పు డా 

పతికడం దోంచులజ్జ యు విప సస్నతయుం బరికించి మేదినీ 

3 



ఫగ8 నోవీనాథ రావాయణము 

సుత కడు నివ్వైజు న్ఫునింగి శోకముతో నిజభర్త కి ట్లనున్. ్శి2ి 
జే, చేవ నేండు బృ హాస్ప తి దేవతాక, మైనపుష్యుమి నీదు రాజ్య భి పే.క 

మునకు దటి యని విప్రో త్తములు వచించి,రదీ నిరర్ణక మేభంగినయ్యె, జెపువము, 
క. జల ఫినసన్నిభము శత, శలాకికాయుతము పూర్ణ చం ద్ర, సదృశ ము 

జై ప్రల ముగు శ్వెతచ్భత్రము, సులలిత మగుశిరముమింద కోభిల చేలా. 54 
తే, నవసరోరువాపత్రాభనయన మెన, నీదువదనంబు మణిదండనిరి తాచ 

చంద్రవాంస ప్రతీ కాళశచామురముబ, చేత రంజింప బడ చేల పవెపుము నాకు. 

తే. నిఖలమంగళతూర్యవినిస్వనములు, సూతమాగధ పాఠక స్తుతిరవములు 
సక లభూసురస్వ స్టివాచననినాడ, మిపుడు వినబడ వేల ప్రాణేశ చెపుము. 59 

"లే, వేద వేదాంగవీదు లైన వీప్రవర్యు, లధిప మూర్చాభివి. క్రుండ వె ననీదు 
నిరమునందు. దీర్థాంబుమి శ్రి తమనోజ్ఞ దధియుతే ద్రంబు నిడ రేల తపన తేజ, 

క్ష, పరిషన్ముఖుషులు మంత్రులు, పరమక్షలు జానపదులు పౌరులు భృత్వుల్ 
పరమానందంబున నీ వీజుందచెన రా రజేల వయ ముబరారన్. 5్98 

తే, ముఖ్య ములు వేగసంపన్నములు మనోజ్ఞ 
కాంచనవిచి త్రభాండయు కంబు లైన 
భూరివాయములం బూూన్న్చినపుహ్యురథము 

భాను తేజ నీమోోల జూపట్ట చేల, 599 

తే, నీలమేఘనిభ సృబొనిరుషమాన, కుసుమపూ జితేసుందరకుంజరంబు 
పృథుషరిప్కా_ర కేఖాగభీర మగుచు, చేవ నీమై్రూల రా చేల తెలియం జెపుము, 

క. హరిహయసన్నిభ విక్రమ, సురుచిరమణివజ, చిత, సుందరచామి 
క రభ ద్రాాసనముం బుర, స్కరించుకొని రా వచేల సముచితభంగిన్, 60! 

చ, సలలిత చం ద, వింబసద్భశం బగునీనదనం బచేలకో 
చెలువము దక్కి నేడు పెనుచింత వివళ్లత నొంది యున్న దు 
సలదురు రాజలక్షణవిలాసము లేమియు6 గానరావు నా 
కలవడం దెల్పు మింతయు ముహాపురుపషోూ యనుమాన మేటికిన్, 602 

చ. అని విలవీంచు చున్న ప్రియురాలికి నాత్త్మ్యవివాసనంబుం దా 
మును వినిపించినం బినవప మోసము వచ్చు నటంచు బెక్దయు 
న నగుణకీ రనంబున మనంబు దిరంబుగం జేయ రాఘన్రం 
డనియె మహీజతోడ ముది తాత్తుండుపోలె నయంబుం బెల్పుచిన్, 608 

రుతు రాముడు నీతేకు దశచథని దేశంబు చెల్పుబ. శతం 
చ. సరసిజ నేత్ర తొల్లి నృసచంద్రుండు కై కకు మెచ్చి వేడ్కతో 

వరములు రెం డొసంగ7 విభవంబున నాయను నాంటనుండి దా 
ముజిచియు నిప్ల తెల్విగని మానవనాథునియొద్ద నెంతయు 



అయోధ్యాకాండ ము, వగల 

నృరతున కుర్వి రాజ్యమును నాకుం బృవాసముం గోరం గనోరినన్. 604 

. జనపతి సత్య వాదియును సత్యవిచారుండు గాన మున్ను దా 

నమనుతిం జేసి వేడ్క_మెయి నాడిన వాక్యము. దప్పలేక నె 

మ్మనమున( గ కపుస్రునకు మానవరాజ్యుము నీం దలంచి న 

న్వనమున నుండు పొ న్మునె నవారణలీలం జతుక్ష శొబ్బముల్ , 605 

-ంధుడు రాము (డు స్త్రక్షు బుడ్జులు గ అపుటు. చ్రయిం- 

న! 

. నీచేత ననుజాతుండ చె కాదె వనంబునకుం బోవువాండ నె నిన్నుం జూ 
త్త యా శి అబు ఇ యం లో 

వచ్చితి మజియు భరతునిసమోపంబునం చేను నీచేత నొకానొకప్పు డై 

శ్రాఘనీయుండం గాను సమృద్దియు క లగుపుసషులు పర _స్తవంబు సహింపం 

జాలరు గావున మద్దుణంబులు' భరతునిమై్రైైలం గభథ్యంబులు గావు సర్వ 
పకారంబుల నతనిసమిాపంబున ననుకూలత్వేంబున వర్తించు టిబి యో 

గన్టింబు నీవు బంధుసాఛభారణ్యంబున భ రణీయనుగాని భ_ర్తవ్యవుగావుసనాతనం 

బగురాజ్యుంబు తండి చేత నతనికి దత్తం బయ్యం గావున నతీండు నరపతి 

యగుటం చేసి నీచేత విశేషించి పృసాదుర్టిండై యుండు బిత్ర్రవచన ప కారం 

బున నేను వనంబునకుం జనియద నానచ్చునందా(క (వత పవాసకిబులు సలు 

పుచుం గాలంబు డవ్బకుండ చెవతాసపర్యలు గాపించుచు నిత్వంబు: గాస 

ల్యాదళరథులకు నమస్కరించుచు విశేషించి మజ్ఞనని యగుకొసల్య శోకసం 

'తాపకర్శిత గాకుండ సన్మానంబు సేయుచు న్నేవాప్రణయ పాలనంబుల నాకు 

దల్లు లందటు నొక్క_రూపు గావున నడ్దేవ్రుల కందజకు వందనంబు లాచ 

రించుచు మజియు నాకు. శ్రాణతుల్యులును భ్రాతలును బు త్రృసములు నగు 

భరతశత్రైఘ్నులయొడ వాళ్సల్యంబు నెజుపుచూ విశేషించి. భరతుండు 

చేశకులంబులకు రాజు గావున నతనికి వివ్రియంబుం. గావింపక ప్రియవా 

దిని వై యుండు మనుకూలవృ త్తి చేత నాలస్య త్యాగాదుల చేత నవనీపతు 

లారాధితు లై పృసన్ను లగుదురు తద్విపర్యయంబునందు 6 గుపితు లగు 

దురు గుణంబు బేనియెడ. బుత్రుల నైనం బరిత్యజింతురు గుణంబు గలచోట 

నన్యుల నైనం బర్మిగహింతు రట్లు గావున నీ వియర్లంబు మనంబున నిడికొని 
౦. UU | య థి 

ధర్మంబు దప్ప కుండ భరతుని కనువ రినివై సత్య వృతపరాయణ వై యొక్కని 

“9 ( 2 అ | అడ శ 

కైన న ప్రియం బొనరింపక ధ ర్మైకనిష్టవై కాలంబు. గడపుచు వుదాగవు 

నంబు6 బ్రతీవీంచుచుం గాసల్టయొద్ద నుండు మేను వనంబునకుం బోయి 

వచ్చెద. 
606 

ల 

ల 8 

. అని యీవిధమున6 బతి నృల్కినం బ్రణయమువలనం గోపగించినయటు లా 

వనజాత నేత్ర, నిజనాాథుని. గనుంగొని పలికె మరల దుగఖము గదురన్ . 601 



260 గోవీనాథ రామాయణము 
దుడ్డు సీత ర ముసతోే6 చానును వెంటనే సత్తు ననుట, శయం 

జే, అనఖఘు యేమి వచించెన వలతిమాట, లఖల్బధర్య్శపారంగతు తై నమా 
తగవువిడనాడిపలుకు మెంతయును నాదొమదికింబరిహాన వైతోంచెమాన వేం దః 

వ. అది యెట్లంశేని. | 609 
చ, తేనయు6ము భ్రాతీయు౯ స్నుషయు!6 దల్లి యుం దం డ్రియు నాత్మ కర్మసం 

జనితపలంబులం౦ గుకునంజాలి స్వభాగ్యనియుజ్యమాను తె 

నునుదురు భర్తృ భాశ్యమును మానిని యొక్క తె పొందు గావున 
న్మనుజ వ రెణ్య యేనును వనంబున నున్మి యొనర్పంగాం దగున్, ప 

వ. అడియునుం గాక :.అర్ధోవా వవ. ఆత్మనో యకశ్చల్నీ యను వేదవాక్య్థంబుగలదు 
గావున భఛవిదగశరీరభూత నై నయేనును మహీపతిచేత వనవాసంబునందుని యో 

' గెంపంబడినడాన నై తిం గావున నేను నీతోడ వనంబునకుం జనుజెంచెవ. 611 
కొ. జసకుండు జననియు సఖయును, దనయుండును దనకు. గాదు తథ్యము భరతో 

వినుము సతి కిందు =ందున్కు మనుః డగుపతి యొకండె సరమగతి తలపోయన్, 
క, అనఘా నీ విపుడే వన, మువకుం జని తేని నీదమముంగల. గుతుకం 

బునం గుళకంటకముల నొగ్, వని మృదువుగం చేసీకొనుచు వచ్చెద బీ,తిన్, 
తే, రోవము ననూయయును మృహవాభాపణంబు. 

భు కశేపోడకంబును బోలె విడిచి 
కొని చనుము నన్ను నిర్విశంకుండ వగుచు( .. 
ఛ్రాణనాథ సాయందుం బాపఫంబు శేదు. 614 

వ. మజేయు నల్లభుండు వ్రాసాదొ,గృంబులకన్నను స్పర్థ కస్థితవమానంబులకన్న 
ను యాగబలంబుశలనం గెవలవై హోయసగతంబుల కన్నను సర్వావస్లలయందుం 
బతిపాదచ్శాయయే యునళి కధికం బని విధింపంబడియె నదియునుంగాక, 615 

ఆ, తల్లి యు? దండ్రైెయు నృహావిధంబుల బుద్దులం జెప్పుచోట నా 
కెల్లెడ భర్తృ సేవ మది నేవమజు కొండు మటంచు( బ్రీతితోం 
దెల్లము గాంగ ధర్మవిధిం 'దెల్పిరి గావున న_త్తెజంగు నా 
యునల్లమునందు. బాదువాని యున్నది వెండియు. జెప్ప నేటికిన్. 616 

ఆ. పురుషవర్శితేంబు భూరిమ్భు గాకీర్ణ 
మెనవివినమునకు నరుగుడెంచి 
తం క్రిగృవాముశందు దగ వసిం చినమాడ్కి_ 
నిన్ను గూడి యచట నిలుచుడాన. 61% 

క. అతుల త్రిలోకసుఖసం, కతి యైన నదేల వినుము ధరణీశ పతి 
వ్ర త లగుసతుబకు నిత్సముం జతి సేవ చతుర్విభేస్ట ఫలదము గా జే. 618 

ఈ. కావున జీఏ కేక ఘన కాననసిను ఫలంబుల న్యుదరి 



క్ర 

వ 

తే, 

ద 
ఆతి ఈ 

అయోధ్యాకాండ ము. 261 

బావహీలకా గ్రసించుచు సమాహితేబుద్ధి భ వత్పదాబ్దముల్ 

నాపిరి6 గొల్బ్చుచు న్మృధుసువాసితభూముల నిన్నుం గూడీ యి 

చ్యావ్ధిం గడ సరత్పెడ బ్రృసన్నతీం దోడొ,ని పొమ్మ వచ్చెదన్. 619 

'జేవా యన్యుల నైనను, బ్రోవ సమస్థుండవు నీవు పొలుపుగ నన్నుం 

బ్రోవంగం జాలవె మునుకొని, సీ వెంట నరణ్యమునకు నిజముగ వత్తున్. 62౪ 

కో దహ 
3 ’ మ్ వ్ 

మహాత్మా న్యాయస్రాప్తానుగ మన త్వీంబునలన నన్ను. గృవ్మాజింప శ కంబు గా 

దన్నపానవి శేషసంపాదనంబుకొజకు నీకు దుఃఖంబు. గాపింపక ఫలమూలంబు 

లాహారించి నిత్యంబు నిన్ను సేవించుచు. (బెలోకై ్యశ్వుర్థంబు నైన గణిం 

పక్ పాలి ప్రత్యోంబుం జంతించు దు దపశ్చర ణలీల నె నియమయు క్రి నై నిన్నుం 

గాడి యుంజెద నదియునుంగాక. 621 

మను జేంద్ర, గుహూలందు మధుగంధివనముంయందు( బబ్బలములయందు శైల 

ములయందు శాడగీలంంబులయందు సానుబేశములందు బకహంసచ క్ర వాక 

కారండనాకీర్ష కాసారములయందు మించి నీతోడం గీ డించుకంకొ 

నాకలోకం జన నామనంబున కెక్కు డగునె మహాత్మ యిప్పగి ది 'బెక్కు 

వత్సేరంబులు చరియింప వచ్చు. గాక 

చిత్తమున కొక్క_దురవస్థ చిక్కుపడునె 

వెంత గలిగిన సంతోవ మింత లేదు, 622 

కావున చే నవశ్వమును గారుణికో శ్రమ కానన్ ర్వి 

న్నీ వెనువెంట వచ్చెదను నేర్చులు 'దెల్పుచుం గా దంటన్నచో 

వావిరి దుుఖశోకవుయవారిధిలోన మునింగి చెచ్చెర౯ 

జీవితముల్ చిజింతు నిది సిద్దము సల్కలు వేయు నేటికిన్. 628 
" 

. దేవా మృగయుతేంబును వాసర వాారణసమన్వితంబును సుదుర్లమంబు “గనం 

బునకుం జనుబెంచి యందు భవతక్సాదారనిందంబులు "సేవించుచు. పెత్చగ్భ 

వాంబునందుం బో సుఖంబుగా నుండెన నిరంత రానుర క్షచి త్త నై యసనన్వు 

భాద నె ఛభనద్దాయు క్ష నగుదు చేరి మరణంబుసకు నిక్సిక నై స్రార్థంచుచున్న 

నన్ను లీ భ్రుంబున వసంబుసకురి దోశొ్మని చను మిది నీకు ఛాౌరంబు గాదు. 

. అని యిటు సర్షధర,కలితాత క యైననుహీకుమౌారి న 
వాళి మ మ 

బ్క్న విని రాఘవుండు వలిక౯ మురలక నిజపత్నిం జూచి కా 

ననమునం గల్లు బాములు మనంబున నెంఛుచుం దద్విలోలలో 

చనగళోదశ్రువుల్ దుడిచి సాంకేషేమృదూ క్రి ననూనయించుచున్ , tea 

కే, అంబుజేకుణ నీవు ముహోకులీన, నగుట ధర్ష్మవిశారద నైతి విచట 

లాగా నశమున కింహగా నిజుంధం , మూచవంపుము సనుయసాగ్ల్ని యనుదినంపు $ J ఇ 



బగ్ర * గోవీనాథ రామాయణము 

sh 

ei 

న, 

యయ | క్రీరాయు(డు సీతను వనమునకు రావల దనుట. రత్తుం- 
“వ నెద్ది బుద్ధిం గణిపిన, దాని నొనర్పంగ నీకుం దగుం గాన్రునం బ దానన కానననీనుక్కు మూ.నుగ రావలదు నిలువ్రమా నిలయమునన్, 631 
. కోమలి కాననంబు లతేకూనలకుం జొర రాదు దుర్షన 
స్యామునివాసము నృహుళ దుకఖతరంబు భయస్వభూప ము 
ద్దామమృగ ప్ర కాండ మతిడారుణా మచ్చట నెంతీయు న్చుఖం 
జేమియు లేదు నౌమతీ గ్రహించి సుఖస్థితి నింట నుండువమూ, 623 

. గిరినిర్య రజనితము లగు, పకువునినాదములు భయదబంధురగిరికం 
దరవానిసీంవానినదో, త్ర,_రములు వీనులక్షు దుగఖకరములు గా వె. 620 హ్ 

= జనళూన్యము లగుఘోరవి, విన చేశములందు భూరిభీవ ణఘోషం బునం్య్సీడ సలు పుమృుగములం గనుగొన్ననుభయమువొడముంగా జెన్చు గాథ్నీ, 
దారుణనక్రవిహారో, దారము లె బురద గల్లి దంతికలితసం 
చారంబు లై తన ర్చెడు, భూరినుహోవదులు దాంటంబోలు నె చెపుమా. శశ! 

. హరిణాంకొవదన భీవణ, తేరకృకవాకూపనాదితములు లతాస 
లో _స్తరకంటకయుతేములు నగు, నరణ్యమార్షముల నడువ నలపియె నీకున్, 632 

యయ. రాముడు దీత్రక సనవాసంబునం గ యిడుమ:: సల్వుకు, రయం 
. వనజూతనేత్ర తమయం, తనె రాలినపర్ల తల్చ్పతలములయందుం బనివడి నీద్రించుటయును, ఘనసుకునూకులక్తు మగసలం గష్ట్రముగాబే, 688 . కమలాగ్నీ తరువు వలనం, దవుయంతనె పడిన ఫలవితానము దిని కా లము వుచ్చుచు నాంకటి కోర్చి మన౦గాం జెల్లు నొక్కా న్ఫుగ నే త్రలకున్ . 

. చలిగాలిం బడ్సి నిత్వముం చ్రైహవణస్నానంబు గావి౧చుచుకా 
ఫలమూలంబుల దేనతాలిథిపితృవ్రాశంబుల నకి ని 
చ్చలుం బూజించుచు సంతళ వ తవిధుల్ సంధించు చుకా దీర్భవ 
ల_లముల్" దాల్సి వసింప నచ్చు నె వనిం గార్మో గ్రపవాసంబులన్ 68” . వానప్రస్థోచితవిధి,చే నిత్యము వేదియందు తీ తీజాత గళ 
త్ఫూనార్చలు సలుషంగ నలెం గాన నరణ్యంబు దుళఖకోరము లతాంగీ. 686 

. మానినీవుణి లబంబు లె నమూల 
ఫలము బవి కాంచె మైనను బర వాని 
వేతనె మనంబునకుం దృ వీ సేయవలయు 
గవహానవాసంబు కడుదుకగిఖకరము సుమి, 6837 
వనుజీయు మహావాతంబులు రజోరూమషితంబులై సుడి యుచుండు రాతు లయందు గాఢలీమిరంబు వ్యావీంచి యుండు సర్వకాలంబు మిక్కిలి భోజనేచ్చ గలిగి యుండు రిసర్పంబులు బవాురూపంబు లై యతికుటిల సంచారంజు తై మార్షంబు 



అయోధ్యాకాండ ము, ౨69 

దావరించుకొని యుండుంబతం గవృశ్చీకకీటదంశమశకంబులు నిత్యంబును బాధిం 

చుచుండు. గంటకవంతంబు లె నద్రుముంబులును గుశ కాళంబులును వాన్టికుల 

శాఖా గృంబు ల యుండు నదియునుం గాక యరణ్యనాసంబునందు. గాయ 

శ్లేశకరంబు ల నవ్రళో పనాసాదికంబులు గాపింపవఅయు ను_క్షవిలకు ఇంబు 

తై నభయంబు లవేకంబులు గలిగి యుండు సోధలోభంబులు వర్ణి ంచి నిత్యం 

బును దపంబునండు బుద్ది నిలుపవలయు. గావున ఏివిధదురవస్థా ప్రా వృహేతు 

నగు కాంతారనాసయనీ కశక్యం బై యుండు నెల్ల్టభంగుల మదియవాక్యం 

బంగీకరించి వన ప్రయాణం బుపసంహారింపు మని నానావిధానూనవా కింబుల 

ననూనయించు చున్న ప్రాణవల్లభుం గనుంగొని కన్నీరు నించుచు గద్దదస్వరం 

బున ని ట్లనియే, : 688 

al , అనఘ మి రాన తిచ్చినయటుల ఘోర 

గహనమున దోషములు సెక్కు గలుగు టదియు 

నిక్క మైనను నీదుసన్నిధివశ౦బు 

వలన నవియు గుణంబు లై యలరు చుంచు. 639 

శే, చేవ సింహోదిమృగము లదృష్టపూర్వ; మైననీవిగ్ళహముః జూచి యధికభీతిం 

బటిచు నెవ్వారికై ననుభయము వుట్టుం దవిలి భయహేతువస్తుసందర్భనమున, 

క, మానక మును గజపీనగురు, నానతి నీతోడ వనికి నరుగుట యొండెం 

గానియెడ జీవితము లు ,ర్రీగీనాయక విడుచు టాండె వేజొక టగునే, 641 

ఉ, మానవనాథ యింత పలుమాటు భయం -ఓటు వల్క చేల నీ 

మానితబావహుదుర్లముల మాటున నిల్చిననన్ను వాసవుం 

థైనను చేతి చూడం గలడా భవదీయపరా క్ర మక్త మం 

జే నిపు డాక్తలో( దెలియ కిట్లు దలంతుచె సాహసంబునన్ . 642 

ఆ. భానువంశవర్య పతిహీన యగుసాధ్సి, జగతిలోన బ్రతుకం జాల దనుచం 

జెక్కు.మాగ్గు మారె ప్రీతితో జెప్పితి, రిప్పు డన్యధర్శ మెట్లు గలి౫. 648 

. అదియునుం గాక, 644, 

మును జనకునిగ్భవామున సజ్ఞను లగుభూసురులు పరమసాథ్వి పతితో 

వనయాత్ర సలుపం గల వని, యనఘా వచియించి రదియు ననృతం బగునే. 

వ. మజియును. 
646 

ఆ. రాజవర్య సాముద్రిక లక్షణజ్ఞ్య, లతివ పతితోడ వనమున కరుగం గలవ 

టంచు శేఖావిశేపంబు లరసి చెప్పి, రది నిరర్ధక మగునె మహాత్య యిపుడు. 

ఆ. వాసవాభ విప్రవరులచే నుపదిష్ట; మైనవిపినవాస మనుభవింస 

శీల తక్కు నాకు హిశబుద్ధి నీవెంట, బూని కాననమున శేను వత్తు. 618 

క. వనవాసమందు దోసము, లనభాత్మక పెక్కు. గలుగు టది నిక్కం బై. 

°K (శ 4 
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నను విషయలోలుపులం జయ్యనం గలందుం గాక నియమితాత్తుల కగునే, 
శే, వీన్ననాం డేను “పరునింట నున్న వేళల కల్లి మాం నొకా నొకతపని సీవలన 

విపినవాసంబు గల-౫సటవింటి నాంట,నుండి యడిమె శాంతీ ంచుచునున్న దాన. 
కే, అధ్గి నున మిద్దలణ ము విలా; సాన ముష్టి వేక్కా వివారించుటకు జావ్నా ఏతటస్థ 

విపినమున కేసషమె “నుంచు: చే చెక్కుగతుంం బీతితోకుతనిన్ను ప్రా గింపలేటి. 
సే, కాంత నేటికి దై వయోగమున నదియు 

దాగకొనియె మాట లింకేల పరమభ కి 
కాననంబున నీపాడకనుల సేద లై 
సేయు చుండెన సంతుష్ట్రచి త్త నగుచు. 6ర్2 

రుడు నీక నున నిశేమునకుం వేశా నిపోసలయు నని నవ ఇంధించుట. శురుం- 
న. నాటియు నాకు భర కంకు నొండు చె దె వంబు లేదా గావ్రన నట్టి Fs దై వసా 

పుండ్ వై నవీచరణ ముకం వ్గతక బవనై యుభ యలోకసుఫేంబులం 
బడసెన న నది యె శ నిన దండ్రి చేత సలింధారాపూర్వకంబుగా ద త్త (మైన 
యువతి యయాలోకంబున బతి వ్రకాధర, ంబునం ద్రవ ర్తించె ననియు. నది | పర 
లోకంబునందును నతని కే చయిత యె యుండు ; నని  బ్రావాణముఖనిక్లకం ఖై జన 
"వేద వాక్యంబునలన వినంబకు చుండు శ్రుతిస స్మృకి నార్టియం౦బ్రులవలన మన క్ర 
వురకు నిత్యిసంబంధంబు సిద్ధం బగుచుర సణాచాం సంపన్నను బత్మివ తను 
స్వకీయ నై సన సన్ను6 బురంబుననుండి వనంబునకుం దోడ్కొని పోవుట శీల 
యనువుతి సేయన్రు సమానసుఖదు-ఇఖ నగుచున్న నీతోడ ననంబునకుం 
దోడ్కొలని వొమ్వు దీని కొడంబక వేని పీహాన్నిజలంబులవలనం బాణంబులు 
విడి3ద నని 'సానావిధన్యాయాను; సరణంబు లగునాక్యంబులం ధట్ర్రార్థించి 
యతేనిచి త్రంబు ప్రసాదాయ_త్రంబు గాకున్నం గనుంనొని యశ్రేవి ప్రా 
యాభిమూన ంజుల నీషతో [పదీ _స్టవదన మొ వెండియు నిజవల్ల భున కిట్టనియె. 

చ. విను మిథిలాధినాథుం డతివిశ్రు తీర్చి విదేహ వై నను 
జ్ఞనకుండు పత్ని నై నె ననను సమ్మతి. బ్రోవ జాల కొంటే మె 
ననమున కేగునిన్ను వినివారరే లోపల శ్రశేపముకా నెలి౯ 
ఫఘునపురుహా ర్ష ర రూపమును నల్లినయల్లున్ంగాం చదలంపంచె, - 6న్శ్త 

కే, రాను మాతం డి జనరకుండజు రనుణతోడ 

భూపమా త ౦బు చేత బురుషుండ వైన 
నిన్ను యని గా నెజుంగక న న్నొసంగె 

చెణింగ యుండిన గని కని యుల యిచ్చు, 655 

"లే. అనఘ నూయయస్టీ జనకుండు నిను మహాక్తు 
నల్లునింగ గొని భవన త్రీయంబునందుం 
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గలుగు భవదన్యపురుపువి గ గృహము సర్వ 

మాత్ర లో నెంచ ఆ యని యనుదినంబు. 656 

క ఆశతబది ఏ చేహ, జూషతలనాథుండు మాత యగు కేకయభూ ద్ధి ఫ్రీ 
శేశసుతవలనం గలవాం, వీతజి. బుట్టు నని యెటు6గ కిచ్చ న్నన్నున్ 657 

వ, మజియును, 658 

శే, కాంత మాతండ్రి పురుషవ్మ్య్యిహుండ వనుచు 

రామ జామాత వనుచుం గరంబు నిన్ను. 

గాంచి యుభయలోకసుఖంబు6 గరము తుచ్చ 

ముగ దలంచుచు నానందపూర్దుం డయ్యు. 659 

న, ఏతాదృశసర్యానందకరుండ వై ననీవు నన్నేల పరికేపింపం జేసెద వని పలికి 
వెండియు ని ట్లనియె, 660 

శాల శ్తీనేతవతీ వరానునృప తావశ్యంత తేజ! పరం 
చాస్తోక న్మనుమాట న న్నిచట: బాయంబెట్టి నీ వేగిన 
న్నా న్తి  వీజేతప తీనరామనృపతావత్యంత కేజ*పరం 

చాస్తోక మ్మని మోయు నింక భువిలో నార్యాస్యసందీ ప్ప మై. 66 1 

తే, అనను యేల విషజ్షుండ వై తి వీవు, నీకు భయ మెట్లు గలి” సనింద్యశీల 
యోగ్య నె నీవెగతీయని “మున్న నన్ను ,రమణ విడుచుట శేమి కారణము చెపుము, 

క, అనఘ ద్యూమ క్సేనజాండును, జ ననూ డగుసత్యవంతుసతి యగునావి 

త్రీనిం బోలె భవద్వీశవ, ర్తిని నగుననుం జి త్తనుందు: చెలియు వధిశా, 668 

చ, అనఘవిచార యేను బరు నాత్మ. దలంచి యెటుంగ నక్క_టా 

పనివడి యిట్లు నన్ను గులపాంసనినట్ల త్యేజింప చేల చ 
య్యనC నోని పొమ్ము ఫఘరోరవిపినావలీ! న్నను నట్ల సేయం బౌ 
వనతను యూప చేనీ ఫఘన పాతకి వయ్యెద వింత మేటికిన్. 664 

క, చేవ యనపాయం గామా, రావస్లాపరిణతను మహాసతి ననఘకా 
చేవి నగునన్ను జాయా, జీవునికరణి నొసంగం దలంచితివి పరులకున్, 665 

'కే,.అధిపస వంశపరంపరా భాన్టిగతయును 
భర్తృ యోగ్యయు సతియును భ దృదయును 
లలితకామారయును నగురాజస్టలవ్న్ 

నకట భరతాదుల కొసంగు టర్హ మగునె, 666 

ఉ. ఎవ్వరిసథస్టముం బలిశె చెవ్వరియర్గముపొం'కు వేలా దీ 
వెవ్వరికి౯ హితంబు హృదయేశ యొన న్చెద వట్టివారికి౯ 
నవ్వులుగాక యంతయు వినమ్రు,ండ విష్టకరుండ నై మదికొ 

'సెవ్వుగ మాని యుండు మిట నిన్ను జనంబులు మెత్తు కెంకయున్. 667 

84 



266 గోవీనాథ రామాయణము 

'వ. అని కోపంబుపెంవున నాన్నేవించి వెండియు ని ట్రనియె, 663 
క, తేప మైన నాక మైనను, విపిన మయిన నికువురకును వెస నొక్క_టి యా 

విపరీత మేల పుల్కె_దు, చపలత లేకుండ వనికి జను'దెంతు రహిన్, 669 
లే.నిన్నుం గూడి వనంబున నున్న వేళ, నిడుము లెన్నియుం గలిగినవ్భాదయమునకు స్వర్ల్షభోగసమాన మై వజిలు నాకు, దేవత డ్కొనిపొమ్లు సందియము దక్కి, 
ఆ. అధిప నీవిజుంద నరుదెంచునాకు ను, ద్యానవనవిహారముందు (బో ఆ 

నధ్వమం దొకింతయొన నాయాసంబు, గలుగ దిడుమలనుచు. దలంప వలదు. 
మ, మనుజేంద్రో త్రను నిన్నుం గూడి యటవీమారక్షంబునం బోవునా 

కోనిశంబుం గుళ కాశముఖ్య కఠి నజ్యా జాతీముల్ భూరిశో 
భ నసంధాయకతూలతల్సక సమస్పర్శం బు లే యుండు న 

చ న్ననుమానింపక నీదువెంటం నాని పొమ్గా కాననవోణికిన్, 672 
తె.అధిప యుంయూనిలోదూత మైన యర జంబుచే నస్మదీయగా త్రంబు వాల 

ధూసరిత మగు నమ్మహీధూళి నతుల, చందనముగాం దలంపుదు డెందమందు. 
"లే. చలం నీతోడ ననవమాధ్యసీమయందు 

రమణ శయనించుతతి శాడప్టలములకం కె 
సదనమునం గల్లుఘనచి త్ర మృదులతరకు 
థా_స్తరణతేల్పకము లంతయధి క నుగునె, 674 

కే, అధిప నీవు కాం తారముధ్య్థంబునందు?, గరుణంజేనీ యొనంగిన 'కందమూల 
ఫలపలాళాదికములు స్రల్పంబు లైన, నవియె నాకు సుధాభంబులని తలంతు. 

క. జనకుని తల్లిని గృహమును, మనమున దలపోయ నెపుడు మత్కృతమున నీ 
కనిశము శోకము గలుగదు, నను దోడ్కొని పొమ్ము కాననంబున కధిపా. 

క నినుం గూడి యున్నచో టది, వన మైనను స్వర్షసన్నిభం బగు మజియు 
నిన్ను. బాసి యున్నచో టది, ఘనపట్టణ మైన నారకసమం బధిపా. 677 

క, కావున ననుం దోడొ_ని వివి, నావలికిం బొమ్ము చేవ యటు గానియెడ 
న్నీ వవలోకింప విషముం ద్రావి యయిన నిపుడె జీవితంబులు విడుతున్. 672 

ఆ. అక్క_టికంబుం బూని హృజయాధిప న న్విడనాడి కానకుకా 
గృక్కున నీవు పోవ నసుఖస్థితి నవ్వుల నై న మేనిలో 
నిక్కడం బ్రాణము ల్నిలున వింతయు నిక్కము గాన నవ్వల౯ా 
దిక్క_తి చచ్చుకంకు దగ నీయెదుర న్శణజి చచ్చు టొప్పచటే, 679 

చ, అనఘ భవద్వి యోగజనితా ర్రిని నొక్క ముహూ ర్తకాల మై 
నను భరియింపం జాలం బదునాలుగువర్ష ము లె తైజంగునకా 
మనమున నోర్చి యుందు నని మానిని దుుఖవిధాయవమాన యె. 
తనపతిం గాంగిలించుకొని త్ద్ద యు నేడ్చెం గలస్వీనంబునన్, 680 
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శే. మజియు నబ్జేవి వివదిగ్దశ రనివిద్ధ, మైనకరిణిచందంబున నధిపవాక్యు 
విద్హయై ఘన చిరసన్నిరుద్ధలోచ, నాశ్రువులు నించె నరణి ఫఘోరాగ్ని నట్ట, 681 

శే. సృటికసమములు సంతాషసంభవములు, నగులనచ్బాప్పుబిందువ్రులపుడు చాల 
జలజలోచన కన్ను లవలనం డొరంగెల గమలదళములవలన నీరములుం బోలె, 

యుడు రాముడు సీతను సననమునకు6 దోడుకొని పోవుటకు సమతించుటు, ధ్రుత్తుం- 

తే, లలిత క్రై రవని త్రమండలసమంబు, దీర్ధ దృగ్వ్యా ప్త స్త మైనతదీయవదన 
నుపుడు  చావ్పముచే శువ్క._ముగుచు నొ ప్పె జల సముద్దృతీనవపంకజంబుకరణి. 

క, అప్పుడు రఘునాథుండు దయ, ముప్పిరి గొన దుకఖవేగమునం గ్రాంగెడు నొ 
కవ్చురగంధిని. గుతుకము, కుప్పలు గొనం గా౭గిలించుకొని యిట్లనియెన్.684 

చ. అములశ్ శాంకబింబవదనా విను మెంతయు నీవియోగదు) 

ఖమున లభించునట్టబలఘస్త్య రుసంపద యిన నాదుచి 

_త్తమునకు నించుకై నం బ్ర; మదం బొనగూర్చ ద డెల్లచోటులం 

గమలజసూతికిం బలెను గబ్లదు నాకు భయం బొకింతయున్. 68ిర్ 

ఉ. ఆయతశ క్రిరక్షణమునందు సమర్థండ నయ్యు నీయభి 

పాయ మెజుంగ+ గోరి వనవాొనము వ లని యంటిం గాక వి 

శ్చేయము నాదువెంట ననసీమకు నిన్నెడం చాయం జాల నీ 

తోయము ద్రిప్ప నాతరమె తోయరుహాయతచారులోచనా, 686 

వ. చేవ నీవు నాతో గూడ నన వాసంబుకొటికు నిప్పుడు నిశ్చాయించితివి గావున 

నీలవంతునిచేతం గీ వియుంబోలె నాచేత విడువ నళక్య వె తివి ధర్య్భాత్ము లగు 

పూర్వురాజులచేతం 4 బత్నిసమేతంబుగా నానప్రస్థధర్మం హాచరింపరీో బేడియెం 

వున నేనును సువర్చల సూర్యుని ననువ ర్థంచినకై. వడిం బూర్యరాజాచరి 
తధర్శ ౦బు ననుసరించెద సతో్యోపబ్బంహితం “బై "బై నతం_ డ్రివచనంబు నన్ను వన 
వాస౦బుకొజుకుం దొర సేయుచున్నది, ఫీష్రుంబున వనంసున కుం బోవవలయు. 

దల్లి తండ్రులకు విభేయుండై. యుండు టదియె పుత్రున కుం బరమధర్శ్యంబు గా 

వున . నమ్మా కా వితృవిధేయత్వరూ పర, ౦బు నతీక కోమించి యేను జీవింప. 
జూల, 687 

రుడు రాము (డు సీతకు గుర్వాజ్ఞూనున ర్త నధర్మమును శ్రైళంసించి చెప్పుట. శురుం- 

శే, వినుముస్వాధీ నమగు మాతృ పితృ గురుస్వ, హూప దైవంబు నవలంబోంద్రోచి తనకు 
వళముగానట్టి యన దైవంబు నెట్లు, నుచ్చకంటి యారాధింపవచ్చు. జెపువు. 

"లే, ఎచట బిశృమాతృగురురూస మసంగుచుండు 

నచట లోకత్రయం బుండు నట్లు గాన 

"దేవి తల్సేవచే జగత్రితయవ ర్త 
"శప బేవపూజన ఫలనీద్ధి గలుగు, 689 
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-ంధ్రుటు రాముండు నీతతో బ్రాహ్మణులకు దానములు సేయు మనుట, ఛ్రుత్తుం- 

వ. కావునం దత్సమం బైనపవిత్రం బనఫ్టింబు లే దక్కారణంబున మాళతృవితృగురు 

లొ 

రూపషతయంబు నవళ్యం బారాధింపవలయు మజీయుం బరలోకసాధనో త్త 
మంబు లై నవీతృసేవాదులచేతం బడయంబడులో కంబులు సత్య దానమానజప 

తపస్స్య్వాధ్యాయ వృత క్రతువులం జడయ రా వదియునుం గాక గురుచి త్త 
వృత్త స్రినువర్త రనంపుని స్వన్ష్గధన భఛాన్యవిద్యాపుత్ర, ప్రముఖ నిఖలసం పదిగ్ట'శేవర 
బులు సిద్ధించు మా శా పితృపరాయణు లగునుహాతులు 'దేవగంధర్వగోలోక 

హ్మలోకంబులు నడయుదురు గావున సత్యధర్మ మార్షస్థితుం డై దళరథుండు 

గజబేన మార్లంబున నవళ్యంబు పనంబునకుం జనియెద "భవదీయభా వాపరిజ్ఞా 

నంబువలన నిన్ను వనంబునకుం దోడ్కొనిపోవుటకు మొదల నుదీయచి త్తంబు 
భె ర్యహీనం బయ్యె నీవు న న్ననుసరించి వనంబునకుం జనుబెంచెద నని పలు 
కుటవలన నిప్పుడు నిన్నుం దోడ్కొనిపోవుటకుం గమ్మణ నుద్యు క్షం 

బయ గావున నీవును గురూపదిస్టధర్య పవర్తకుండ నైన న న్ననుసరించి 
నవాధర, చారిణి వై వనంబునకుం ను. జు " పక్యనుసరణాధ్యావసాయంబు 

నధిగమిరీచుటవలన నీవ్ర సర్వ ప పకారంబుల * నాకును గులంబునకును సమ్ముత 

వైతి విది నీకు సడ్భశంబును బరసుకోభసం బె యుండు నింక విశేషించి వ వన 
వాసవ నుంబు అగుదానంబులం గావంపుము శు ౨బున భితుకులకు భోజనం 

బును విన్ర్రులకు సువర్ల రత్నాదికంబు లిచ్చి పనంపడి నున కిరువురకుం గల 

వస్తమాల్యాభరణ శయనాసనంబులును గ్రీడా డాక్భింబు సంగ హించిన జాత 
రూపషమయక్క త్రి నుపుతి, కాచయంబులును ఛృత్వురే వాసంగ మని పలికిన 
న ద్రేవి పరమానందభ ర తాంతక కరణ మొ సతివచనప్తకారంబున బ్రావ్యాణులకు 

భృత్యవర్షంబులకు ధనధాన్వరత్నాదికంబు లొసంగు చుండె నాసమయంబున 
సుమిత్రానందనుం డచ్చోట నున్నవాం డగుటం జేసి తీదీయసంవావంబు విని 
యర్థశరీరభాత మొనజానకివనానుగనునం బే బహు ప ప్ర్క్రయత్నంబున నంగీకృతం 

బయ్య నా శెవ్విధంబున సంభవించు నని విరహసంజాతశొకంబు సహింపం 
జాలక యన్న చరణంబులకుం ,బృణమిల్లి సజాభిమతసంసిద్దికి నీతాశరణాగతి 
యమోఘం బైనయుపాయం బని యాలోచించి మదీయస్రార్థనం బురుహ కో 
రత్వంబున నంగ్కరింపు మని సీతేం బ్రార్థించుచు రామున కి లనీయి. 690 

=ంర్చుయా లక్ష్మణుడు నేనును సననమునక్రు ఎవ్చెదనఎ రాముని ట్రైస్ధించుట, చురుం- 

అనఘాత్మ నన్నొక్క_రుని లాంతి నానింగాం బోం దోచి యడవికిం బోవ నీకు 

న్యాయరోబె నిను. బాసి నాకలో కాధిపత్యం బైన ననమరత్వ మై మెన ఘనవి 
భూతి యై*ను గోర భూరిచాసముం దాల్చి కడలగ మోయ ౫ గ్ర భాగమున గాన 
నావని కరుచెంతు దచట మదీయడోర్భలఘన ౩ పాశారరణ్నీ తండ 



అయాధ్యాకాండ ము. వల 

జే వగుచు నీచేనిం గూడి నానాటవులను, సంచరించెదు గా కని సవిన యో క్రిం 

జేసి ప్రార్థించి రామునిచే నిషిద్ధుల డగు చుం ,గృమ్మణ నతని కిట్లనిరొ నతండు. 

చ. ఘునకరుణావి శేషమున6 గానన మేదిని నున్మి నాకు ము 

న్ననుమతిం జేసి యిప్పు డదయావుతిం గా దని పల్కె చేలకో 

పనివడి బాల్య మాదిగ భవత్సరతంత్రుజ నైననన్ను వ 

బ్రనుటకుం జోదస్ట నుయ్యెడి వముహాపురుపూ యిది యేమి చెప్పవే. 692 

క అని యిటు సుమితానం, దను(డు నిటలఘటితవా స్పనలినుం డై ప 
లా లో ఎబి ౬ 

ల్కన విని కృన్ముణ రఖఘునం, దనుః డిట్లనె ధర్మసంహితం బగుసూ కీన్. (98 

ండుర్దు రాముడు ఒక్రణుని నినమునకు రాఐల దనుట, శయం 

శే, స్నీగ్టుండవ్రువరుండవ్రు ధర్త్యశీలుంయవు ప్రియా మండవ నీతిపరుండవుప్తాణసముండ 

వార్యునుతుండవు సఖుండవు శౌరన్టినీధివ, యనుజుండవుగా వె నాకుగు ణాఢ్యనీవు, 

శే, అనఘ నీవు నాతోడం గాననధరిత్రి 

ర్, 

కరుగు బెంచిన ఫూోరదుకఖా రిం గాల 

బడలుకౌసల్య నీడువుల 6 బడుసుమిత్ర, 

నింక భరియించువా ెవ్వ రిచటం జెపుము. 609 

అనఘా పర్లన్యని, క్రియ, ననవరతము6 గానువృష్టి. నర్గులమోం౭దం 

దనివారంగం గురియించెడు, జననాభుంను గానుసాశసంయు తుం డయెన్టిన్ , 696 

కే. అనఫుచరిత మహీనాథుండై. భరతుండు, శై కపనుపున మాతృత్వ గారవంబు 
OQ. 

విడిచి మజ్జనయిత్రుల వెతల. బెట్టు, మదిం దలంపండు వారిసేకుంబు నెపుడు. 

చ, తనయునియాధి పతస్టమును ధారుణి నాథువశస్థితత్వముం 

గనుంగొని కై క భాగ్టభవగర్వమునకా మునయమ్మల న్ఫుభొ 

ననల ననారతంబును గ నారిలః జేయుచు నుండు6 గావున 

న్వనివడి వత్స నీ వయిన వారిమనోవ్యథ దీర్చ వలదే. 668 

శ్రే, అనఘచరిత రాజాను గృవామున నైన 

నిత్య నుతిభ_క్తి నీయంత నీవ మైన 

నరసీ రత్నీంపు మిచట మాయమ్మ నెపుడు 

ధరణి గురుపూజనముచేత ధర్మ మొదవు. 699 

కే, అనఘ యిట్లు మదాడ్డ చే నతులభ కీ 
అ] 

నిచట మన్నాతృపూ జన ముచితీకరణిం 

జేయు చుండుము నాయందు. జేయుభ్ర్ 

కిదియె సార్థక మనుచు నే మది దలంతు. 700 

రో 2 నా ఖే 

_ంర్టుర్టు లక్ష్మణురడు సయు క్తికంబు గా రాముని వేయటం. రైతుల 

మ, అని యి ట్టారఘునేత వల్క_ విని నెయ్యం బొప్పం గా లక్షుణుం 
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డనియెం గ్రవ్ముజు నోదినేశకులవర్యా మూయనుజ్ఞ నృవ 
జ్ఞననికా మజ్జనని న్ని తాంతసముదంచద్భ కిచే సంతతం 
బును శుళూ,వ యొనర్భుచు నృరతుండె పోమీంచు జాగ త్తతోన్, 701 

. దేవ యె బేవికృప నుపజీవిశతము 

ల గృహారశతంబుల నధిగమించె 
నట్టికాసల్య మాద్భక్సవహా స్స ములను 
సంతతముం బ్రోచు స్వభరణ మెంత చెపుండి. 702 

. ఆయమ్మం గూడి నిళ్యము, మాయమ్ముయు నెగులు దక్కి మహితసుఖా ప్టిం 
బాయక' సేవించును చేవా యీయొడ సందియంబు వలవదు బుదిన్, 10౦8 
దేనా న న్ననుచరునిగాం బరి గృహీింపు మోయనుచరత్వీకరణంబునందు సేవ్య 
'సేవకధర్శ్య రాహీత్యుంబును వై పరీత్య సాధకంబును లేదే నారాకవలన నీకు 
ఫలమూలాద్యాహరణం బనాయాసంబుగాం గల్పింపంబడు నేనును భవకేవ 
వలన గృ'తాగ్భుండ నగుదు నట్లు గావున. 704 యి (ap 

నిరుపమఖని త్ర వీటకా, ధరుండ నై సగుణ మైన ధనువు. గొని వెసం 
దెరు వెజింగించుచు ముంగల, నరుబెంచెద న భ్లానర్పునముయ్య మహాోత్రా,705 

* పవలు సము స్ప్హవన్య ఫలపం కుల దెచ్చి యొసంగుచు న్నిశ 
లవినయబుది బదగుణవాపము:ః దాల్లీ సుషు ప్రి దక్కి. క్ర 
న్లన కటు అప్ప 'వ్రేయక సుఖస్థీతీ నెప్పుడు. గాచు చుండగా 
నననిజం గూడి నీవు గికులందు విహార మొనర్చు టొప్ప బే, 706 

, అని యిట్లు సుమిత్రానం, దనుండు వీవిధవినయవాక్య నై పుణ మలరం 
దను వేడిన గానలాన్ట, తనయుండు వార్దించి నురల. దమ్మున కనియెన్, 707 

రురు రాముడు అత్మణ ననాగమనంబున కొడంబడుట. రతం 

. వత్సా యేను నీవన ప్రయాణంబున కొడంబడితి నాతోడం జనుచెమ్లు జనకయ 
జ్ఞ ంబునందు వుహాోత్తుం డగువరుణుం డొసంగిన వుహోకార్తుకంబులును నభేద్య 
కవచంబులును నమయబాణతూణీరంబులును హేవాపరిష్కృుతం బగుఖడ్డద్వ 
యంబునుం బూజార్థం బాచార్యుమందిరంబున నిత్నేపించి యున్నయవి వానిం 
ల. కొని యిష్టులకుం జెప్పి ర మృనవుడు నతండు వనవాసనిశ్చితుండగుచు సువా 
జ్ఞనంబుల నందజివలన నామం త్రృణంబు వడసి సం్రామంబున వసిహ్టగ్భ వాంబు 
నకుం జని ధనురాదిసాధనంబుల గొని రయంబున. బజ తెంచినంజూచి కొల 
విశంబనంబు సేయక చనుదెంచితి వని బహూకరించి వెండియు రఘువల్హ భం 
డి ట్లనియె. . 708 
అనఫఘాత్త్య మానుకం బగు, ధనమును వ్ప్తోత్తములకు దానము సేయం 
జనుం గాన నివుడె నని దో, డాని రమ్ము సుయజ్ఞునిం బటుత్వరితగతిన్, 709 
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యుడు రాముడు పసీస్థపుత్రు ౦ డగుసుయ జ్ఞా రానించుట, శురుం- 

వ, ముజియు మననగరంబున గురుళు శ్రూపా పరాయణు లగువా రెవ్వీరు గల రట్టి 

శే, 

శే. 

వారికి నుపజీవులకు నధికంబుగా ధనం బొసంగ నిశ్చయించితి వారి నందటజం 

దోడ్కొని రమ్ము తి్ణు ల న బ్రాహ్హ్తాణో త్తముల నందజం బూజించి వారిచేత 

ననుజ వడసి 'వనంబునకుం వెను నని యాన తిచ్చిన నతం డట్లగాక యని 

వసిస్థ్యవుత్రుం డగుసుయజ్ఞునిని వేశనంబునకుం జని యందు. 710 

రానుభను వేళ్ళ మునకు రము ము కృత్య,మంతయిను దగ ఏకి రిపు ననిన నళండు. 

సంభ్రమంబున నప్పుడే సంధ్య వార్చి, లత్ష్మణో వే వేతుం డై శుభలతుణాభి 

రంజతం బె నరాముని రనుస్టసదన, రాజమునే శ్రీ రయమున[ చేజ మలర. 

క, వచ్చినమునిసుతు6 గనుగొని, యిచ్చ నలరి రాఘను(డు మహీజాన్వితుం డై జె 

చెచ్చర నెదురుగం జని కొని, చెచ్చి సుఖాసిను. జేసి దృఢతరభ కిన్, 718 

రురు గాము (డు సుయజ్ఞా దులకు ధనధాన్య మణి గోభూషణాదుల నొసంగుట. శురుం- 

జాతరూపమయకటకకుండలసువ నూత్ర గ థితవై డూర్యపద్య్మ రాగమణిభూవీ త 

కేయూ రాంగదప్ర ముఖనిఖల శ పభాషణంబులచేతం బూజించి. పదంపడీ 

నీతా ప్రచోదితుం డై డె ముకాహోర హేమసూత్రరశనావిచి క్ర కేయూరాంగద 

వరా_స్తరణ నానారత్న విభూపీ.త “హీమపర్యంకంబు లొసంస యివి యన్నియు 

జానకీ కి భవత్పత్ని కొనంగు వని పంచెం గావున నమ్మహోసాధ్వి కిము మాతు 

లద త్రం బె నశత్రుంజయాఖ్యమహోనాగంబు గజసవా స్రంబుతో c పాడ నీ 

కొొసంగదం బర్మిగ హింపు మని పలికిన, నా సుయజ్ఞుందు రాముద త్తం బెన 

తత్సరగింబునుం బృత్మిగృహించి సీతా రామలక్ష్మణుల నాశీర్వుదించె నంతం 

చయంవదుండును బర చ్లేవ్మిసముం శు నగురామేండు (వీ యుండును వాసవ 

సంకాశుండు నగులత్ష్మణుం జూచి నీవు భీ భ్రుంబున నగ _స్య్యవిశ్వామి త్ర, 

పుత్రుల రావించి నరో దకంబుల చేత నన్యంబుసుం బోలె సానావిధచిత్ర 

దివ్యాంబరగోసవా న్ర స్త'సువర్ల రజత మహోభనంబుల చేతం బూజించి సంతుష్షులం 

గావింపుము నితస్టంబును గొసల్యా జేవి నాలీర్పదించుచు భక్తుం జై యాశ్ర 

యించి యున్నతిత్తి విరియ శాఖా ధే క రాచారున్ధం జే నవిప్రో త్రమునకుః బువ్యు 

లంబుగాల గాశేయచేలంబులును మహార్హ యానంబులునో దానీజనంబుల నౌ 

సంగుము చిరకాలంబున నుండీ మునగ్భవొంబున నివసించి యున్న వాని రాజసచి 

వుం డగువాని చిత్రరథుం డనునూతుని రావించి వేయి గోవుల నజాదికంబు 

నిచ్చి మహోర్ష . రత్నవన్రుధనంబు లొసంగి వ్రీతచేతస్కునింబేయుము. కఠక 

లావిప్రో  కళాఖాధార్థియులును బలాశదండయు క్తులును మృద్వన్న కాములును 

సజ్జన నమ్మ తులును నిరంతరస్వాధ్యాయశీలత్వంబువలన నన్యుం జబేమియు నెటుం 

\ 
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గనివారు నగు బ్రహ్మచారులకు రత్న పూర్ణ ంబు లగునరీతియానంబులును బలీ 
వర్చసహా స్తంబును గర్భ ఇ ప్ర వీణమహావృ మభంబుల నిన్నూ టిని  దధిఘృతాది 
వ్యంజ నార్థంబు గోసహాస్రంబు నొసంగుము మణియు వీవాహారంబు కౌసల్య 
నాశ్రయించి యున్న మేఖలిసంఘుంబునకుం ద్ర త్యెకంబుగా గోసవా స్తంబు 
లొౌసంగి మజీయు నయ్యంబకు వోనోమోాదంబు గలుగునట్లు యశేష్టంబుగా 
ధనం బొనంగు మని పంచిన నతేండు యథో క్షప్రకారంబున బ్రాహ్మణో త్రము 
లకు ధనదునిపగిది ధనమణివస్తాదు. లొసం” నంత నారఘుపుంగవుండు 
బాప్పుగద్దదకంకుల తన మ్రోల నిలునం బడి యున్ననిజభ్బత్యులకుం బ్ర ల్యే 
కోంబుగా ననంత ద్రన్యం బొనంగి నా వచ్చునందా.క నాముందిరంబును లక్ష 
ణునిగ్భహొంబునుం గాచికొని యిచ్చటనే యుండుం డని పలికి వెండియుం 
బరమదుగఖతు వై యున్నవారి నవలోకించి ధనాధ్యము రావించి ధనంబు౭చె 
వ్యానవుడు నతం డట్ల కావింప రాశీభూతం బై నయముహోధ నంబంతయు బ్రావా 

pe] ౯1కు భృతురలకుం గృపణులకు బెొలవృద్ధులకొనంగుచుండెనాసమయంబున, 

-ంధ్రుర్దు. త్రి జటు. డను ద్రాహాణో త్రముండు రామునికడ కతెంచుట. థం 

చతురుండు గర్లవంశేజుండు పింగళ ను డనఘుండు త్రిజటాఖ్యుం డగుద్వాజాన్వ 
యా గణి గల డొక్క_ డాతండు ఫఖాలకుడ్రాలలాంగలముల. దొల్లి నిత్య 
మడవిలో కుతవృ త్తి నాశలి దీక్చచు నుంక నాతనిభార్య మొనర నపుడు 
దారకులను జూచి దారిద్ర క్రమునం బొక్కి తనపతితోడ ని ట్టనియె చేవ 

. ఫొలకుడాలకము లటు పాజువె చి 6ఎ ర్లు 
తగ వదాన్య శేఖరు రాముం దడయ కిపుడు 
గానం జనుము దారిద్ర వ్రంబు కన నగు ను -- 
హాత్మ నావచనంబు సత్యంబు జువ్వె 715 

. అన విని భూసు.రేంద్రూ డు రయంబున దుశ్నవశాటి మేనిచ్చ ( 
యై దనరం బృదీ పపావకువిధంబున హేళిక్రియ న్షలుంగుచుకా 

వనమున నుండి తేన్షయు నవార్టశతిం జనుచెంచి సజ్జన 
ప్రణుతగుణాతి లేకుం డగు రామునిముంగల నిల్చి యి ట్రనున్, 716 

య 

ఎరు రాముడు త్రిజబునికి బహుసస్నా స్కంబులు గోవు లొసంగుట. శుశుం- 

'రాజనందనా యేను బహాపుత్ర కుండ ధనంబు 'లేమిం చేసి బాలకు లశనావా 
డనంబులకు దుకిఖంప వారి నూరాక్పుట కుపాయంబు లేక దారిద్యంబున కంకు నొండు కస్టం 'బెద్దియు లే దని తీలంచుచు జానిం బావికొన వడాన్య శేఖరుండ వై ననీకడకుం జను'దెంచితి ననిన నారానుం డవ్విప్రు,నింజూచి చిటు నగవు నగుచు నామందలోం గలగోసవా స్తంబులలోన నొక్కసహా సృంబు 
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ప్రక్యేకంబుగానే నొసంగలే దీదండం బెంత దవ్వు విచి వె చిననంతదవ్వు నిండి 

యున్న గోజాతంబు నీకొసంగెద నని పలికిననవ్విహ్రండుసంతుష్టుం డగుచుకీఘ్రం 

బున గటితటంబున శాటి విగియించి భోజాబలంబుకొలంది దండంబు విసరివై 

చిన నది సరయూతీటంబునతి కృమించి బహుసహా స్త్ర సంఖార్టితేం బగు గో వ్రజం 

బున వృషభ సన్నిధిం బడిన నారఘూ త్రముండు సంతేనిల్లి యన్నహీసురుంగాంగి 

లించికొని సరయూతటపర్యంతం౦బు నిండి యున్న గోవుల నన్నింటి గోపాలకుల 

చేత కీస్టుంబున నతనియా శృమంబునకుం దోలించి బహూకరించుచు ని ఖనియె. 

. దివ్య మగునీప్ర భావంబు "జెలియం గోరి, యనఘచరిత వినోదార్థ నుంటింగాక్ష 

నదటుపడి లోభ బుద్ధిచే నన్ననాండం గాను డయ సేసి నామోందం గల వలదు. 

. ధనధాన్యుకోశ సంపద, లనవరతము బ్రాహణార్థ మగుం గాదొకొ నా 

నున మెప్పుడు గోద్రా హ్లణ, జనరతుణమందుం జిక్కి చతురత నొప్పున్. 719 

దద్దు రాముడు దశ కథదర్శనంబున శేపటు. శురుం- 

. మహోత్తా యతివృద్దుండ వై నభవదీయదురత్యీయళ క నెజుంగం గోరి గావేత 

నీదండ ప్ర తే పణరూ పార్థంబు నుద్దేశించి ప్రచోదితుండ నైతివి గోప్పు కంకె 

ననం బై నదాని నెద్ది యెని వరింపం దలంచితి వేని నిర్వశంకుండ వై సంపు 

మొసంగెద నివ్వాకస్టం బుపబారమా త్రంబు గాదు సత్టంబుగాం బలికితి సం 

ఫోచంబు వలనదు నాచేత నుపార్టితం బె నధనం బంతయు విప్ప న్తయోజనసం 

వాదనారం బని యెటుంగుము భ వాదృశులయందు సమ్యక్ప)తిపావనంబుచేతే 

నాకు నితాంత ప్రీ తియశంబులు గలుగు నని పలికిన నారఘుపతివచనంబుల 

కలరి యవిర్టీప్రో త్రముండు గోసమూహాంబునుం బ్రత్మిగ్మహించి యశ్బల ప్రీతి 

సుఖంబులు గలుగు6ంగాక యని యారఘుపుంగ వు నాశీర్వదించి భార్యాసహి 

తుం డె నిజా శ్రమంబునకుం జనియె నంత నారాముండు పృతిపూర్ణ మాన 

సుం జై. ధర్మయు క్తపరా క్రృమౌర్డితం టై ననిదధనం బంశేయు యథార్ష్యసమ్తా 

నవచనంబుల నుపలాలించుచు ద్విజసుహృగ్భ ఎ్రతేన్టీజెన దరి ద్రభిమోచరణులకు 

నందణికు య ేష్టంబుగా నాసంగి సీతాలవ్మణసహితుం డై నూలానిచయ 

సమాబనంబులును గంభపుప్పాద్భలంకృతంబు లగుఖడ్డాగిసాధ నంబుల భరించి 

పితృసందర్శనోత్పుకుం డై రాజమార్లంబుః బట్టి తదీయమందిరంబునకుం బోవు 

చుండె నప్పుడు పారజనంబులు బహుజనాకులంబు లైన రాజమౌార్షంబులం 

జన చేరక ప్రాసాదవార్మ్టివిమానాగ్రంబు -లెక్కి వర్ణితాతపశ్రుం డై పాదసం 

చారంబునం జను రామభద్రు నవలోకిం చి శోకవ్యాకులితచిత్తు లగుచు మొగం 

బున టై న్యంబుదో (పం దనులో నిట్లనిరి. 720 

. అనుపనులీలం బెక్కుచతురంగబలావలు లేమహోత్తుని 

న్వెనుకొని వోవు నట్టిరఘువిరువిణుండ సుమిత్ర పట్లి దా 

35 
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జనకజతోడ రా నొకండె సరబ్రమి యె చను చున్నవాండు గ 
నాను డకటా విరించి కఠినుండు గడా తలపోసి చూడంగన్. 721 

కే. అతులిలై శ్వర్యసారజ్ఞుండ గుచు యాచ,కులకు సక లేష్ట ఫలదాయకుండు నయ్యు 
ధర్మగారవమునంజాలదం డ్రి వాక్యృమనృతముగ జేయందలపోయండ య్య నేండు. 

తె. కాంకుతోడ నేసాధ్విని గనుంగగొనంగ, నభ, చరభూతముల కై న నలవి గాక 
యుండునాసీతనీశీ ంచుచున్న వారు,పురములోంగలపురువు లందజును నేండు. 

జే. సురు చిరాంగరా గార్హ్మ యు శోణగంధ, సేవినియు నై నసీతను దావ మందు 
మొనసి ఫీత్రోనములునర్ష మనవరతము,దీనతయును వైర్ల మొందింపకు న్నె 

యయ జను లందటు రాముని; జూజి సలు కెజంగుల విలపించుట. ర్రైర్లురా 

ఉ ఇన్ని తలంపు లేల మనుజేశ్వరుం డిప్పుడు సత్య మూంది యా 
పన్నశరణ్యు నీనుజనపాలునిం బల్కెైడుంగాక యట్లు కా 
దన్నను ధాత్రి నెంత కఠినాత్త్యకుం డై నసుతు౯ా సునీతిసం 
పన్నునిం బాసి నిందలకుం బాల్పడి యొంటి మనం చలంచునే. 725 

తే, పుడమి గుణహీనుం డై నను బుత్రువిడువం డెందుజనకుండేఘనునియహీననృ త్రి 
చేత సతతంబు జనము రంజింప బడియె,నట్టి రాముని విడుచు నెయవనివిభండు, 

"లే, దవుము శీలంబు శ్రుతమును శమము వనయయు 
నాన్ఫళంస్యంబు ననెడు నీయాటు గుణము 
లనవరత మిరఘుసాప్టమి ననఘచరితు 
నింపు సౌంపారయ నలంకరింపం జేయు. 727 

ఆ. అట్టి పుణ్యపురువు. డడవికిం బోయిన, ఘర్య కాలశుష్క_ ఘన జలాళ 
యమున నున్న మాల యట్ల లోకము దుఃఖ, తే స్పముగుచు భీతిం దల్ల డిల్లు.728 

చ. ఇతండు జగత్కు జంబునకు నెంతయు మూలము సర్వభూతముల్ 
సతతము పుష్పుపల్టవఫలంబులు గావున నీత్రిలోకస 
మృతుపరివీడనంబున సమస్తజగంబు విపన్నతం బరి 
పుత్ మగు మూలఘాతమున. బువ్పఫలోపగశాఖకై వడిన్, 129 

ను. అతులోద్యానముల౯ గృహంబులను మాన్యకే త్రవితాదులం 
జతురత్వంబున. దోచి వుచ్చి మన మో సౌమిత్రి మాడి. న్సము 
న్నత సౌహార్దము దోంప నీరఘుకులో త్రంసంబు వెంట న్పతీ 
సుతవర్షంబులం గూడి పోద మిచబకా తోకింపంగా నేటికిన్ . 780 

వు, లలి తై ణాంకసమానవక్టు డగునీ రాముం డరణ్వా వనీ 
సలికిం బోయిన వెన్క బాడజీనసద్య్యం బట్ల ని స్టేజ మై 
ఖలచిత్తాకృతి నొప్పు నీపురములోం ౫ కేయి డా నొంటి వ 
ర్థిలుం గా శేటికి నిచ్చటకా మన కోసవ్వ త్తి౯ బ్రవ ర్తింపంగన్, 781 



ఆ. 

వ 

అయోధ్యాకాండ ము. బ్ 

రాఘవుండు లేనిరాజ్యుంబు కాంతార, నుమ్మహోత్ము. చున్న నదియె పురము 

నునము రాము. గూడి మను టొప్పుం గైక పా, డజటిన పీటనుండి వజిలుంగాక్, 

రై రాముడు దశరథునకు6 దనరొక 6 "దెల్బుమని సుమం త్రు, నయోగించుట. చారం 

మణీ యు సముద్షుతని శేపంబులును బ్రభ గ్నాంగణంబులును నపనీతధ నభూ 

షణ పళుధాన్యంబులును నపవ్ఫాతశ రయ్యాసనాదికంబులునురజో వకీర్ణ ౦బులును 

గృహదేవతాపరిత్యే క్రంబులును సముద్భిన్న బిలసరిభావన్మూవ కావృతీంబులును 

నవేతోదక సేచనధూమంబులును హీనసమ్హార్దనంబులును సం ప్రణష్ట్రపూజా 

కర యాగముం త్ర హోమజపంబులును శామరాజతీభ యు క్షకాలంబుచేతం 

బోలె. బ్రభగ్నంబులును భిన్నభ -జనంబులు నగుచు శూన్యంబు లై మనచేత 

విడునం బడినసదనంబులం గై కొని కై కెయి శూన్యకుడ్యుఠిబుల కాధిపత్యంబు 

చేయం గలయది మన నుందజణిము వనంబునకుం జనిన న స్మ గృయభీతీంబు ప్ 

నజసింహాదిమృగంబులును విహాంగముంబులును సర్పంబులును వనాంతీరపర్వతే 

ప్రస్థబిలంబులం బరిత్యజించి మనచేత సంత్య కం బె నయీపురంబు. ట్ర వేశం 

పం గలయవి మన మాయరణ్యమధ్య్టంబున రామునిం గూడి సమానసుఖదు? 

ఖుల మై పురంబునందుం బోలె సుఖాత్తుల మైయుండుద మాశై కేయి సపుత్ర 

భఛాంధవ మై తృణ నూంస పలాదంబు తె నపశువ్యా 
సుమ్ము గ ద్విజంబుల కాట 

ప ట్టయినయూనగరంబు పాలించుచుండుంగాక యని యిట్లు పురజనులు పెక్కు 

విధంబుల విలపీంచు చురిడ దాకిదీనాలాపంబులు వినుచు మనోపికారంబు 

నొందక నిశ్చలుం జై ము త్తమాతంగగమునంబునం జని యన్నర కౌక్టూలుండు 

కై లాసశిఖరాకారం బెనవితృమందిరంబు డాయం బోయి వినీశపీరపురుపం బెన 

రాజూలయంబు.6 బ్ర, వేశించి. యచ్చట దుఠఖపరివీడితం బె కూడి యున్నజనం 

బును వీశ్నీంచి తా నా ర్ర్తస్వమాపుండు గాక చిటునగవు నగుచు మెల్లనం జని 

ధర్మవత్సలుండు గావున6 దండ్రి, చేత ననుజ (గొని వనంబునకుం బోవుట యుచి 

శం బని తలంచి దాషరమధ్యిగతుం డై నసునుంత్రు, నాలోకించి న
ారాక మహీ 

నాథుని కెజీంగింపు మననుడు నతీండు సంతాపకలుపే.౦ద్రియుం డగుచు 

రయంబునం జని యభస్టంతరమందిరంబున రాహు గృస్తుం జై నసూర్యునిపో
లిక 

భస్మచ్చున్నుం డగువైై శాషనరు చందంబున నిస్తోయం బగుతటాకంబుపగిది 

దుఖపరి త్ర స్తుం డె యున్నవానిః బరమాకులచేతస్కు0 డగువాని రామునిం 

బేర్కొని విలపీంచునాని దశరథుం గాంచి వివిధ నా కంబులం బ్రస్తుతించి నిటల 

ఘుటితాంజలిపుటుం జై యిట్లనియె. 
783 

అనఘ భవత్కుమూరుండు వనావనికిం జనం బూని రత్నముల్ 

ధనమును విప్రసంతతికి ద త్రము జేసి కృ తాభ్యునుజ్ఞుం డై 

జోకనికిం జెప్పి విరావలన సమ్మతి 6 గై కొని పోం దలంపున 
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నృనీవడి వచ్చి ఛానుకులనాయక వాకీట నున్నవాం డాగిన్, 784 అధిప రక్మిసహా స్త సమానృతుం డగు, భాస్మ_కనిచందనున సర్వపార్ది వగ్సణ పరివృతుం కయి యున్న నీవరకుమా రుశ్ష్టసమ్మతుం గరుణ నీత్నేంపు మ్పుడ్తు, రాజశేఖర నీ వంబరంబు కరణీల గరము నిష్పంకుండన్రు వుహోఖునుండ్ర వి సద్భశగాంభీ రుష్టిండవు మతే సత్య వాది, వఖలధ ర్మజ్జుండవు పుత్ర, నరయు మానిన, ను. ఆతం డాసూతేకు మారు గనొని సుమంత్రా నీవు మ్రుంబె మా 

&. 

చ 

ళు అభ్య సో ఎ 
॥ శ అ గి శ గ్త్ 

జన 
త్పీతులం దోడొంని రము పొ మనిన నాతేం ట్ల కావింప న 
పతిమా రము భితాగర్రస పళత భార్యా వే్షితుం డె వెసం టీ యె యు వ =) cae బళి దా౭గమ్మణు రాము దోడుకొని రమా సూత పొవ్లూ యనన్, 737 రీ ఆజ మహా 

* ధాతా రాముడు సుమంతుడు వెంట ర దళరథునికడ కేసులు యథం- 
పతిపనుపున నతం డారఘు, పతిని సుమిత్రాతనూజ వసుభధాతన మా యుతేముగ నంతయు సత్వర గతిం దోడ్క_నివచ్చెం దత్సకాతొంబునకున్, అంత మహీనవరుండు ఘుటితాంబలి యై చనుజెంచురాము స న్లింతీనె చూచి కన్నుంగన నశ్రులు గమ్మల దుఠఖశోకవి క్రాంతేవునస్కు_ల డై ధృతిదొలంగి కడంగినమూర్భతోడ న 
త్యంతరయంబునం బడియ నప్పు డీలం బెనువ్రూ,నుకై వడిన్. 139 
పతి తెజు గేలం జూచి బహుభంగుల శోకము బట్ట లేక త్ర 
త్పతు లతిదుస ఖు -వేగమునం. దత్సదనాంతరకుడ్యభాగ ముల్ 
వ,తినినదంబు తేన వికలంబుగ నేక్చుచు గాఢమూర్షచే 
వ్నేతిపయి వ్రాలి తేల్హడముం జెందిరి వాడినతీలెలో యనన్, 140 

* అప్పుడు రామలత్ష్మణులు నారఘువీరునిం గాంచి యాత లో 
గారీ ముప్పిరి గొన్న కోకమునం బొక్కుచు డగ్గజి గ్రుచ్చి యె త్రి శ 

నొప్పు వముంజుశయ్యసయి నుంచి వచోమృతసేచనంబునకా 
దెప్పర మైన తాపమును డెర్చిరి తల్లులు వెంటం చేరంగన్. 741 

అరుదు రాము శు వనమునకుం బోన ననుజ్ఞ యిమని దళరన్గుని వేడుడూ. ఛత్తుం- 
వః ఇట్లు దశరథుండులబ్ధసంజ్జుండై వేడి నిట్టూరులం గందినముఖా రవిందంబుతోం. 

న్ 

చ, 

జెలువణ్ యున్న ౬ దండ్రింగని సితావల్ల భుండుకృ తాంజలిపుటు ౧ ై యిట్లనియె. 
. దేవా మాకందఅకును, దేవర వటు గాన మాప ధృతిం బూని యర 
కా వనికిం జనం బూనిన, నావంక గృ పొవిలోకనంబునం గను౭డీ, 748 

- జానకీయు లత్ముణుండును, బూనీక నాతోడ విపినభూమి నునికి ఊం నం, న ర్వ న్ 44 
దానం గోరిరి గానక, మ్మూనాథ యనుజ్ఞ యిమ్ము మామువుగ్టరకున్. 74 
అనవుడు భూవింభార్త పహ్యృ్యాదయంబున నెవ్వగ నివ్వటిల్ల రా 
ముని బరికించి యోవురువభూవణా వక వర పదానరా 



అ యా ధ్యా కాండ ము. 77 

పనిబిడదీర్హృ పాశమున బద్దుండ నై నె తి నను౯ సునీతిదూ 

రుని వడి "సగ గ హించి యేవిరోధముగా మహీ నేలు మి త్తజిన్. 715 

ఉ. నా విని రాఘువుండు రయునాథున కట్ల నం శేలు మోడ్చి నో 

బ్రావర వీయనుజ ను శిరంబున6 బూని ఏ చతుర్హ శాబ్లము 

ల్యోవిం దండకాటవి నివాస మొనర్చి కృతేవ్ర  వతుండ నె నె 

తావక పాదపద్మములు దప్పుశ గొల వతు గ మ్మణిన్ . 116 

రాజశేఖర పెక్కు_వర్భ ములు నీవ, పుడమి మెలిక వక్యంతపుణ్యమూ 

వై ననిన్ను మృపావాది6ంగా నొరుల జాల నిప్పుడే నడవికిం జనెదం దండి, 

తరు దళరభ్గుండు రామునికీ ననమునకుం బోని ననుజ్ఞ్వ యొసంగుటు. శ్రుతం 

క. ఒండు దలంసక్ నను నన, మండలికిం | మూ క్ష్షవమూవరయననా 

ర్థురీ డయి సీతా పతి కాతం డిట్లనుం గై కక్రూరతేను శ్రే రింపన్. 148 

శే, వివిధభంగుల నివాలోకవృద్ది కొణుకు 

వితతముగం 'బారలౌకిక పితముకొ ణకు 

మనుకులో త్తమ పునరాగమనముకొజకు 

స్వస్తి యగు మంచి తెరువున వనికిం జనుము, 749 

చ, అతులిత సత్యధర్త్యవి నయాన్వితచిత్తుండ వై ననీదుస * 

మతి నింక గృమ్మణించుటకు మాకు నళక్యము గానం గాన కు 

న్నత గలి చేస ముచ్చట వ్ర వతం బొక వై ఖరి సల్పి వేగ స 

మృతిం జనుదెమ్ము సంతతశోభస్సు9ితుండవు గమ్ము పుత్రకా. 150 

ఉ, తల్లీయు నేను 1 జాలం బృమచంబునం గావితముల్ ఘటేంపంగా 

నుల్లము చల్ల న సిరుల నొందుచు భృత్యుల కెల్ల చీ తీ సం 

ధిల్ల లగ నీవిభావరి సుధీనర నాకడం బుచ్చి సాధగ్టిసం 

బబ్బన చేర్చి శేపకడ నంపక మై చనుమా వనోర్వికిన్. 751 

gl 

వ, పుత్రా నాకు బ్రాయంబు 'నీయుటకు సరె ర వ్రశ్వరస్టంబు విడిచి హితజనంబుల 

బరిక్యేజించి వనంబునకుం బోవ నుప క్ర మించితి విక్కార్యం బతిదుహ్క_రం బెన 

యది గదా యని పలికి వెండియు నిట్టనియె, 752 

మ, కలితచృన్నకృ ళానుకల్ప యగునీకై శేయిే చెంతయుం 

జలిక ప్రజ్ఞుండ నై జతి నీదువనవాసం బించుకైన న్లుణో 

జల నాకర్థిం బ్ర బియంబు గాదు విను మే సత్యంబుగా. బల్క్ తిం 

సలశకాలంజును స్ట వెజబుంగవె జగత్కల్యాణ మద్భావమున్ . 758 

తే, అనఘ కులన్భ త్రి తసాదిని యైసక్రై క్క చేత సం పృచోదితుండ వై వె చెలగి యిపుడు 

పరయ వంచించి యడిగినవరము నర, నంతముగం జేయ బూనికి వెంత యిది. 

తే, ఘనత నన్ను ఏళానృతకథుని. గాంగ, జేయు టది ధ_ర్షరతుండవు 'జ్యేస్టుసుతుండ 
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క 

శే, 

క 

సీ, 

ర 

త్తే, 

తె, 

వర్క_నంశ పదీపుండ వబఘుకుతిని, భార్చికుడ వై ననీకుం జిత్స్కంబు గాదు, 
అని యూగతి విలపించూచు, నునుజవ రేణ్యుండు వలుకుమాటకు దీనా 
ననుడై యతండు సుముశత్రాతనయుండువినుచుండ మతి యు దం డి కిననియెన్, 
ఇపుడు పొండెడిగుణముల నెల్లి యెన్వీ, రిత్తురటుకాన భానుకులేశ యిచట 
జకయం౭యగా నేలయిప్పుడే వెకలియడవి, కరుగుట యెనాకు చెంతయునర్ష మగును, 
తరణికులో త్రమ నాచే, నిర వందల విడునం బడిన ౨౫ాసనరగమహీొ౯ 
వరము సఫల మగునట్లుగ, భరతునకు నొసంగు డిపుడు వ్రాభన మలరన్ = 759 
అవనీశ వనవాసమందు న్శ్చ్త యయ్యె పరంగ నానుడి యది దిరుగ దింకం 
గరము సంపీ తితోం గైకకు మీచేత దత్త మైనవరరిబు దప్పకుండ 
భరతుని నామౌా,జ్యపట్టభద్రునిం జేసి జగతి సత్య పృతిశ్రృవుండు వగుము 
నీనియోగంబున నెట్. బదునా ఇండ్లు వనచర యుకుండ నై వని వనసీంతుం 
గౌాతుకమునం బ్రియసుఖంబుల కొణకు ర్యా జంబు నిచ్చగింప నధిప యేను 
మోారు చెప్పినంత మెయికొని గావించు, టదియె కోకువాండ ననుదినంబు, 

చుర రాము6డు దశరు నూరార్చుట, ర్రైర్టుం- 

. మనమున శోకము విడువుము, కనుల౯ా బాప్పుములు నింపంగా వలవదు మే 
దినిలోం దటినీవల్ల భు, డివకులవర యెన్నం డైన నింకునె ఇెపుమా. 760 

. దేవా యేను రాజ్యసుఖంబులును జీవితంబును నీతనుసర్వకామంబులును స్వర్గం 
బు నైన మనంబున నిచ్చంప మహోనుభావ్రండ వై ననిన్ను సత్యయు క్రునింగా. 
జేయుట యొక్క_టియే యిచ్చించెదం బ్రత్యతదై వభూతుండ చై ననీసన్నిధి పం లో షా ల. యందు సత్యసుకృతంబులు సాశీగా శపథంబుంజేసితి నేనొక్కత్షణంబెన నిప్పు 
రంబున నుండ నోప సంకల్పీతవనగమనోదో్యోగనివృ త్తి నాకుం గలుగచేరదు 
నీవు శోకంబు వీడున్సము వనంబునకుం జనుమని యీను ౫ శేయిచేత, శ్రార్రితుం 

మా డ నై యట్ట సేయం గల వాండ నని నీయకొంటి దాని సత్యంబుగాం బరిపా 
లించువాండ నీ విమునోవ్యధ విడిచి యెప్పటియట్ల _ స్వస్థచిత్తుండవు గమ్ము 
స శౌంతవారిణాకీర్ణంబును నానాపకీగణయుతంబు నగువనంబున కీతాబల 
మణసహితుండనై. యథాసుఖంబుగా విహరించెద లోకంబున "'దేవతలకై నం 
దండ్రికంకొ నాండు దైవంబు లేదని యార్వ్యులునొడువ్రుదురు గావునల్టుత్యతు. 
జై నస్వరూపుం డై నతం ఢి నచనంబు యథో కప కారంబున నిర్వ రించెద, గ ర OP Oo) టం - నరనాథ చతుర్షశవ, తరము లరణ్యమున నుండి తడయక మరలం 
బురికిం జనుజెంచిన ననుం బరికించెదు నీమనమున వగవక్తు మింకోన్. 762 
అనఘ మూబాషృగళ మైనజనము లెల్ల ౧దగువిధంబునంబేర్పంగందగినమి= చె తాల్మివిడిచియిబ్భంగి సంతాపముంద, నింకనినుం చేర్చు వా రెవ్వరిచటంజెప్పుముం 
వీతివరో త్తవు నాచే నిసృష్ట మైన, సొగరపురాద్రి కాననసంయుత మగు 
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ధరణి యంతయు. జేకొనిభరతుండేలుం,గాకనీమాట కనృతంబుగలదె ఆధిప. 

కో ఫలమూలంబులు మెసన్రచు, సొలయక గిరినదులు "వేడ్క జూచుచు సౌఖ్యం 

బలరారం గాననంబునం గలయంగం జరియింతు సుఖవి గ మిట నీవున్, 176: 

ధిర సుమంత్రుండు కైకేయి నధిశేపించి దూటుట. శ్రుతుల - 

వ, అని పలికిన నద్దరారమణుండు శోకసంత ప్పచిత్తుండై కొడుకుం గాంగిలించుకొని 

మూవావిశేపుబున రోదనంబు సేయుచు నొక్కింత సేపు నపష్టచేష్టితుం డై 

యుండ గై శేయిదక్కం. దక్కిన రాజపత్ను లందు పాహాకారంబులు సేయు 

చు మూరా క్రాంత తెరి సుమంశ్ర్రుండును దుణఖాతిశ యంబున వినష్ట్రచేత 

నుం జై ధరణిపయిం బడియె ని ట్లందజు. గొండాకసేపు వివశు ల హాహోకా 

రంబులు సేయు చుండి వెండియుం చేజినయనంతరంబ సుముంత్రుండుకటకటం 

బడి కోధథాతిశయంబున శిరరకంపంబు సేయుచు నిట్టూర్పులు పుచ్చుచు 

బొవులు ముడినడం గన్నులం గాంజాయ రంజిల్లం గ శేయిదిక్కు మొగం బె 

మహీపతిమునోవిధం బంతయు చెణీంగి నిశితంబు లగువాకృరంబుల చేత నేవి 

సృాదయంబుం గంపింపం జేయుచు వజో9పమానంబులగు వా క్యంబులందదీయ 

ముర్శ్కంబులం గలంచుచు చేవి యెద్దాని చేత ఛో ర్రయు స్థానరజంగ మాత్మ కం 

బె నసర్వజగంబునకు నాథుండు నగుదశరథుండు విడువం బడియె నట్టినీకు 

నింకం జేయరానికార్యం బొక్కింత యైన గలుగదు మహేంద్రుండునుంబో లె 

నజయున్టిండును మహో శె లంబునుం బో లె న ప్రకంప్యుండును మహోర్హవం
బునుం 

బోలె నతో భ్యుండు నగుముహీ పతినీకూ-9ర వ్యా పారంబులంబరితపింపం చేయుట 

వలన నిన్ను. బతిఘ్ను వనియు6 గ్ర నుంబున. గులఘ్నీ వనియుం దలంచెద నని 

పలికి 'వెండియు నిట్లనియె. 
766 

కే. తనయు లొకకోటి గల్లిన ధరణిలోన, నంబుజావీకి భ రృృమనోనుసరణ 

మరయ నిఖలార్థనాధ న మె చెలంగుల గానం బతినింక నేంచక గావు ముల. 

శ్రే. అతివ యిమోగకుకులవిభుం డితండు సుగతికరిగినయనంతరంబ జ్యేస్టానుపూ ర్వ 

కముగ రాజస భారము. దాల్పంగలరు స్పుత్రులిపుడు తేద్దర్య మేల లోవించెడకట 

వు, అములుం డీన్ఫపుం డట్టివానిపయి: బూ రాషణారథ ర్మంబు సః 

నము నొందింప దలంచి తీవు జననింద న్నీసుతుం డాధిప 

త్య ముం గావించుచు నుండనిమ్ధు చెలువొంద న్మేము నితంబు దా 

వమున న్రాముని. గూడి నిశ్న్చయముతికా న రింతు మిచ్చారతిన్ . 769 

ఆ, యాగ్యుం డై నవిప్రుం డొక్కరుండై న నీ విషయనుందు నిలిచి వెలయ(జాల 

డట్టిపాపకర్య మాచరించితి వేని, జెట్టందన మిం కేమి చెప్పవచ్చు. 770 

శే. రామునకు నెగ్ను సేయం దలంచియున్న, నీకు బ్రహ్మర్థి వాగ్గండనికరమేల 

హింస సేయదు నీవు కాలిడిన పుడమి, వ్రయ్యలై పోవ దేల చిత్రంబు గాదె. 
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'తే, ఛ్ర్త శెప్పుడు భవదనువ _ర్రనంబు, కోమలి వృధా ప్ర యాసరబుకొజకు నయ్యె 
రనుణిదూతంబు (ద్రుంచి దినింబమును చాలు. బోసి పెర చిన మధురిమపుట్టంగలటె. 

వ. అని కోపంబుష వంపునం బలికి వెండియు మర్శవచనంబుల ని ట్లనియె. 178 
కొ తల్లి కిని బోల నీకును, నుల్లంబున గూరచింతే యొప్పుచు నుండుం 

గ "భనం వలదు -వేంపకుం 'దెల్లంబుగ విసమ కాక తీపు గలుగునవే. 774 
_ంధ్రుర్టూ సుమంత్రు 6డుకై కే యిల ల్రిదురాణారంబు లుగ గడించుట. శ్రుశుం- 

వ అది యెట్లనిన దొల్లి భవజ్ఞనకుం డ గు కేకయనహీనాధుం డే డొక్క'యోాగివలన 
సకలభూతరుతార్ల జునవిషయకం ఇ న బె నయొక్క_వరంబు వడసి స తత్స భావంబున 
సర్వభూతరుతంబును దదభిపాయంబు సజంగె దానం చేసీ శుపశీ మృగాదుల 
వచనం బశనికి విదితం బై యుండు నంత నొక్కనాం డదశారమణుందుశయన 
"కాలంబునందు నొక్క_జృంభ నాబుకం బై నపత్నీగుతేంబు విని చానియభి 
మాయం బెణీంగి నష్టోన నది విని మృత్యు పాళంబు నభిలవీంచుచు మాతల్లి 

పంచి హాసకారణం 'బెజింగింపు మనిన నతండు తత్ప?కారం చజెటింగించిన 
నిప్పుడు నాకు మరణంబు సంభవించు ననిన నది నినక నీ వెన లెస్ప నాకున 

వ్వుటకుం గలిగిశనిమి త్రం బెజీంగింపు మని నిర్బంధించిన నన్న రవరుం డో 
ధం బంతయు వరదాయకుం డగుయోగి కెటీంగించిన నతండు మోహావశం 
బున నాలికిం జెప్పి మరణంబు నొందక దాని నిరసింపు మనిన న శే; ,-కయుండు 
గసురువచన ప ప్రకారంబున భార్యను నిరసించి నృుత్యువుం దిరస్మరించీ సుఖ య 
కుజేరుండునుం బోరా యభథాసుఖంబుగా వివారించె నిది మాతల్లి వృతాంతం 
బెల్ల వారికీ, 'దెల్టం బె యున్నయది యట్టికూ/రచిత్తకుం బుట్టిననీకు మంచి 
గుణం 'జీలదొరకానుం దల్లియట్ల ట నీవునుదుర్దనా చరిత మార్షస్థితవై మోహాంబున 
మహీపతిం జంపం జూచితీవి పుత్రులకు దండ్రిగుణంబును బుత్రికలకుం డల్లి 
గుణంబును నిక క్య_౦బుగా సన్ని హితం క్ష. యురడు నీవును దల్లిసుణం బంగీ 
కరించి జనాపవావంబున కోర్చి ముహీపత్చి తంబుం గలంచెద విన్నహీపతి స 
మొభ్యంబునం = క రం కంబునకు విఘ్ను బు జేసితి పనీ నితని కస; 
దోవంబు నచ “జ్యే మునిం జరివారించి కనిష్ట నభివి కునిం జేసిన రాజధర. 0 
బుసకు సని వటి నిమ్మనజపుంగవ్రండు జేవరాజసమ ప ద్ర భుండును గ్ ద ర్తి 
రఘుండును సత్యనోదియుం గావున నమ్మ హోత్తున కపయశరబు గలుగకుండ 
సత్యంబున నుస్టరింపు ముని పలికి వెండియు నిట్లనియె. 7175 

లయ సుమంత్ర ఇయు కై శేయికి నీతు ర చెల్పుటు, ద్రుద్దుం- 

చ. అ అనఘ చరిత్రుం డీరఘు కులాంబుధి చంద్రుండ చు రాఘువ్రుండు శా 
వనమున కీగుచుండ నుడునాథుంయ "శనితమి స సభంగి కో 

భరుచి దక్కి దిక్కు సెడి పాశజి యున్న పురేంబులోపల 
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నృనుజుః జొకండు నిల్బ్చునె వనంబున శేగక దుష్టచారిణీ. 
లు 

గం అ ea (ea ఒం జే, రామభద్రుండు దండ కారణ్యమునకు., జనిన నీ కపవాదంబు సంభవించు 
అయి ఇత ఆన _ 

వంశధర్త్మమునకు హానివచ్చు మనుజ, పతికి దీర్పంగ రానియాపద ఘటిల్లు. 717 

క, కావున ననేకభఘునదో,పోవహ మగునీవిచార మటు వో నిడి సీ 
తావిభుని సకల రాజస్టీ, (శ్పీవిభోని జేయు మిపుడు చి తము లలున్, 717 

శా, వీతొనాథుం డ శేష రాజ్యుపద వీసింహా స నాధ్యత్షు. జె 

శేతోజాతసమానమూ రులు నృపజే షు ల్వుమితాతన చేత జాతేసమానమూా రులు నృప కాసు లు సమిత్రాతనూ 

జాతు ల్నీఠనయుండు గొల్వం బ్రజల౯ా సంవ్రీతీతో వేలంగాం 
2 వ కాన క్ర ర రాం చచ వై 
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క, అని యిట్టు సెక్కుభంగులం బనివడి సూతజుండు దీక్ష భామీతము” మె 

_తనిమాటల న్యాయ ప్రవ,చనములం గొంతనడి ధర్మసరణిం బలికినన్. 18 

క, పడంతుక దుర్శత మది తా, విడువక జనులాడుసడికి వెజనక మదిలో 
బొడమినకో పము మశ్చర, ముడుగక మటుమాట వలుక కూరకయుండెన్, 

వ. అంత నమ్మహీనాథుండు పరతిజ్ఞావీకితుం డై నిట్ట క్పునిగిడించి కన్నుల ఇాప్పు 
కణంబు లొలుక సునుంత్రు దిక్కు మొగం బై రత్నసంపూర్తంబు లసుచతురధ 

సె నస్టంబులును బరచిత్తాపకర్ష ణచతుంరవచనలగువా ర కాంతలును సుప్రసారితు 

లగువణిద్దనంబులును ముఖ్యంబులగు వరాయుభంబులును నాగరులునుశకటంబు 

లును గాంతారగోచరు లగువాన్ట్రభులును భనధాన్యకోశంబులును రాముని 

వీటుంద వనంబునకుం జనునట్లు చేయుము సేనాయుతుం డై కుంజరాదిన్భుగం 

బులం జంపుచు సహాయసంపన్నుం జై యారణ్యకం బగుముధువుం న్రోలుచు 

ధనవంతుం డై పుణ్య ప్ర దేశంబులందు యాగంబులం జేసి ట్రాహణులకుం బుహ్క 

లంబుగా దన్నీణ లొసంగుచు మునులతోడం బుణ్టికథావినోదంబుఐ౦ం బొద్దు 

వుచ్చుచుం బురంబునందుంబో లెరాముండు సుఖగోఫ్ట్ ననంబునందు విహరించు 

చుండు నిచ్చట భరతుం డయోధస్ట 6 బాలించ్చుచుండు బదంపడి రాముండు 

వనవాసానంతరంబున సకలమహీ రాజ్యభారథా శేయుం డై ప్రజలం బాలింపం 

గలం డని పలికిన గై కేయి భయభ్రా ంతే యె మొగంబున 'వ్యందనంబు గదుద 

నద్దశరథున కభిముఖ యై యి ట్లనియ. 12 

క, రమణా గతజన మగురా,జ్యము నకలటూ వీత్రమండ వుగువుదష్టమున 

ట్ల మలిననుతిచేం గడుం గృంత్రినుయు క్రి నొసంగః వలంచిజే భరతునకున్, 

క, డాని నకం జేల చేకొను, నీ చేర్పులు చెలిసె నింక నిలువు మనిన న 

మ్థైనవపతి లజ్ఞాభయ,హీన యగు వెలంది కనియె నెంతయు. గినుకన్. 18! 

క, విను వారి కయు క్షం బగు, పని యైనను సత్యపాశబద్దుడ నై గై 

కొని చేయం గడంగిన న, న్ననుమానము దక్కి యేమియల-చెద వింకన్. 

86 
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తే, పాపవులి రాము నడవికి( బంపు మనుచు. 
బలికితివి గాని నొమోల బలయుతముగ 
ననుప వల దని యంటివే యపుడు నాకు 
దోచిన ట్రిప్పు డొనరింతు దోస మేమి, 

రుల. కై కయి దళరభునితో సగర. డన 
786 

మంజునట్ట రాముని ననమునకు6 బంపు మనుట. చ్రురుం- 
క, అని పలికిన విని యమ్త్మా,నిని తనపలికంచు మిగుల చెణి గట్లన బల్ 

కినుక హృదయమున గదోరంగ, ననుమానము విడిచి మరల నాతని కనియిన్. 
ఉ, ఏంత విచార మేల పృథివీశ్వర మీాకులనుందుం దొల్లి వ్ 

ర్రాంతీధుగంధరుండు సగరశీలినాభు(డు జ్యేషఘ్టపుత్రు, న 
త్యంతగుణ ప్రవీణుని నుహోత్తుని నయ్యసమంజుని న్చుధి " మంతుని. (దోచి పుచ్చండె కమావర యాతని కెస్ట కనే. 785 

వ మహేంద్రా యసనురిజునిచందంబున నీరాముండు నిర్వాసీతుం డగు గాక 
యనిన న ప్పడంలివాక్యంబులు విన రోన్స మహీనాథుం డూరకురడె జనం 
బంతేయు వ్రిడితం బయ్యె నప్పుడు మహోవృద్దుం చ గుసిద్డార్థుం డనునుం త్రి పుంగవ్రుండు కై కేయి కిట్టనియె. 

క. ఆయసమంజుండు క్రీడా వ్యా యామమునలనం దెగువులందు శిశున్రులం 
బాయక కొని చని సరయూ, తోయంబుల వైచు భూరిదుర్యదలిలన్. 790 

19 

-ంర్టుర్లు. సీద్ధార్థుం శనువ్ఫద్దమం త్రి, కై శయికి నయం౦ంబు6 దెల్పుట. .వ్రైుధ్దుం- 
న. దానిం జూచి సహీంపక పౌరులవాహీపలి పాలికిం జని భోనన్నందనుండు దోర జం బున నస్మత్పుత్రులం గొని చని మూర ఫ్రంబున సరయూనదిజబ౭ంబులం బడ వైచు నిట్టిదుష్లు నొక్కనిం చేకొని మమ్ము నందజ నువేశీంచుట 

ధర్మంబుగాదని యా,కోళించిన వారికిం బ్రయంబుగా సభార్యుండై నయసమరిజు ని యావక్లేవపర్హంతంబు వనంబున నుండు వుని ఠాష్ట్రంబు వెడల ననిచిన నయ్యా సమంజుండు ఫాలవీటకధరుం డై గిరిదుర్లరబుల నాశ యించి కోందమూాల 
ఫలాశనుండై పాసకర్మంబునంబో అ సంచరించు చుంజె నక్కు మారుండు జన కంటకుం డగుటం చేసి పరిత్యజంచుటకుం దగియెడువాం డయ్యు నక్కు_మూారుని యందుం బోలె రామునియం ేవి పాపంబు గంటిమి శశాంకునియందు 
మాలిన్యం బెట్టు లే దట్లు రామునియందు నిరయ హేతుభూతం బె నదోవం దీంచుకయెన లే దిమ్మహోత్తుండు ఏీడుచుటకుం దగియెనువాడే యని పలికి 
'వెండియు నిట్లనియె, 

791 క, మానిని సీతాపతి ఎ బూనిక నిం జైన దోవముం గల ేనికా 
దానిం జేకొను మిప్పుడెె కానకుం దగ బుత్తు మి టకారణ మేలా, 792 క, ముడితా సత్పథనిరతుం, డదుముం డగువానిత్యాగమందుం దలంపం 
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ద్రిద శాధీళుని పటుసం,పద నైన దహించు ధర్మపథరోధమునన్. 798 

క, మునుకొని రాముని వనికిం, బనిచిన నీశేమి ఫలము వచ్చు మృగాశీ 

విను మాదుర్శ త ముడుగుము, గొనకొని జన నింద బావికొనుము సునులి వై. 

_ంథత్దూ దళరధు6ండు కెశయికీ నయంబు6 'దెల్పుటం. 'ద్రుర్చురంా 

మ. అని యి ట్లాడ్నుప్ప పషధాన శేఖరునిమా టాలించి భూభ ర్త దా 

ఘనశోకోపహ తేంద్రి, యుం డగుచు నక కై గేయినెమ్లైముం గ్ 
న్లాని మందధ్వని ని ట్లనెక జను లుప క్రోశింప కుండకా మహో 

ఘను డీమం ప్రి వరుడు వల్కునయవాళ్యం బర్జి న+లింపుమా. 95 

శే, లేను యూనుం రతి త్రీవాక్య మాలింప వేని, సొరిది నీకును నాకును సుఖము లేదు 

నృజినపథ మొంది నీవు గావించునట్టి, కర్మ మది సాధులోకవిగ రి తంబు,.?9%6 

చ పలుకులు వేయు -నేల కులపాంసిని నీవును వేకమారుం డీ 

యిల నవిరోధతం గుజను లెల్ల నుతింపంగ నేలు చుండు. కే 

లలితగుణాభి రాము. డగురామునిం గూడి వనోర్వి కేగెద 

నులువల వొత్తు. బోదు5 ఖునుం జెడం వాసినచో యశోధనుల్. 797 

ండుయై రాముడు దశరనుస నల్క.లము ;డుగుట,. శురుం 

చ. అని జనభ ర్త వల్కునపు డారఘురాముండు మం తి త్రి వాక్యము 

లని వినయంబు వోంపం బృథిపపళి క్ ట్లును నోవుప+ శ నో 

భనక రరాజ్యసంపదల. బాసి వనంబున 'నుండువాండ నె 

చనియెడునాకు నీసకలహసె నీసమాగను మేల చెప్పుమా, 738 

ను, నరశాథో త్తమ యెవ్వ డర్భి గజముం దా నిచ్చి తేత్క_క్యయం 
దురుమోాహాంబున( గాను నారి యగు నోసోే రజ్ఞుసం న్నేవాత 

తరత న్వానికిం గార్య మేమి గల నీదా షేణ్యము న్నా నాని ఇ 

చ్చెరం చెప్పింపుము నారచీర లవియే శ్రీ లంచు నూహీంచెదన్. 7199 

ను. అని సీతావిభుం. డాడువాక్యములకు న్టర్టించి శై కేయి చ 

య్యన వల్కంబులం దెచ్చి నామ గయికొమ్తా యంచు నందీయః జే 

కొని రాముం డటు సూత్మువ, స్త్రము జను ల్లో భింపయాం బుచ్చి తా 

ముని వృన్ర్రంబులు గె నాయవుకు సంమోదం? బు సంధిల్ల (గన్. 206 

ఆ. ఆదట లత్ము ణుండును శుభాంబర నుల్లన6 బుచ్చి తౌపనా 

చ్యాదనము ద్ధరిం చెం దమయయ్యి గనుంగొను చుండ నంత రా 

కాధవళొంశువ క్షయు జగన్నుతీశీబయు భో ర్హృదుగఖని 

చ్చేదిని జాతరూపమయ చేలయు నె నధథరాకుమారియున్, 801 

చుడు రాముడు నీతకు వర్కుము_ 6 గబ్జుట. య్రుర్టుం- 

శే, శ్ క కకినాత్శ యె కప లేక తన కొసంగిన య నుంజు తాపసాచ్భ్భావనంబు 
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నో 

JHA శ 

cot 

wh 

హరిణి వాగుర నట్ల తా నందికొని సు, బాప్పపూర్హాఖీ. మై నిజభ_ర్హం జూచి, 

. పురువవర యిట్టిక కినంపుంబుట్టమెట్లు, మునులుదాల్పంగనోపుదురనుచుం గనుల 

శ్రువులు గృమ్త ప్రీడిత యగుచు దాని, గట్ట నేరక శోకంబు గడలుకొనల, 
. అరేమున నొ క్క_పరిథభాన మలవరించి, పాణోనే నొక్క వససంబు బట్టి మిభునీ 

మూముం జూచుచు నమునమున "నేమి దోయ, కూర కున్నమహీపు క్రి ఫ్ర నూజడించి, 

రాముడు రయమున నీతా, భామిని కనకాంబరంబు వె వల్కలము 

దాముగతిం గట్టం గనుంగ్ "ని, భూమిోశ్వరుసతులు చాల బొక్కు_చు నంతన్.. 

. రాముని జూచి యి ట్లనిరి రాజకులో త్రమ యిీధరి త్రిక 

స్యామణే బాల గోలయు మహాసుకుమారియుం బుట్టి యన్న6డు 

నాము లెజుంగనట్టిఘన భాగ్భ్యయు. గావున నీసతి ననీ 
భూమికి నేండు దోడుకాని వోనలో యుక్తము గాదు కమూడయలోన్. 806 

. ధనష్టిచరితే నీ వచ్చునందాక నిన్ను. 

గాంచి యానంవమునం బొంగుకరణి జనక 

సుతను గనుంగొని సంతోవమయుతుల మగుచు 

నసువ్రులు ధరింవి .యుండెద వముంచితముగ, 807 

జనసతి ని న్నాంటిగం గ్యావననమున కరుగు మని పంచె నరవర యటు గా 

వున జనకసుతను దోడ్కొని, చను టొప్పదు తండ్రిమాట సత్యమ కా బే, 808 

. మావూటం బట్టి సీతా, భామిని నిచ్చోట నునిచి భద్రయళుం డీ 
సామి త్ర వెంట రా వన, భూమికీ జను మిదిధయ నీకుం బోలు. గుమారా. 809 

అని యట్లు తేలు లందు, చనకు హితము బల్క_ నినుచు( జడయక' రాముం 

డనుమానింపక ధాత్రీ, తనయకు నల్కలముం గె తత్పరవుకి యె. 810 

సమయంబున నృసపురోహితుం డగు కగు వసిహుండు వీతా'డేవిని నివారించి. కై 

శు నవలోకించి యిట్లని నియె. S1t 

ంచ్చుర్లు. నసిష్టు(డు కై కేయిని దూలుట, శ్వుశుం- 

శీల మెన్నక మగని వంచించి రామ,భద్రు, నడవికి బొమ్మని పలికి తాం బ్ర 
మొణ నుందున నిలువ కీమానవతికి, నీత కిచ్చితి వేటికి. జీర లిపుడు. "312 

._ ఆ తెలు నెట్లు చొ ప్పడం మహాసుకుమారి పవి త్రశీల యా 

నీత నీజు ాధిసాష్టుం డెడ్ సేయక కృమ్మణ వచ్చునంత కి 

ట్లాతేని శాసనంబున ధరాధిపతిత్వము నొంది యుండు గా 

కాతతకంటకాళ్ల కకనానని శేటికిం బోవు ని త్రజీన్, 818 

 ప్రంతే వినుము గృహస్థుల కెల్ల కేల బత్నే, యాత్మ య్ యుండు రాముస నాత్ర నయన 

భాతి శకన్షి తత్ప్ర9తినిధీత్వమున నిఖిల, వసుధ చాలించు దనపతి వచ్చుందాక, 

, అటు గాక యామహాసాన్గి స్య నాడి యడవి కరగ "నేనీ యతులసుఖుము య 



అయోధ్యాకాండ ము, 225 

లిచట విడిచి పిదప నే మందజుము చను, వార మతండు వోవు ఘోరవనికి. 

శే.శం డ్రి చే ధర్మయు క్తి ద్నత్తంబు గాన్సియుర్విం బాలింప భరతుం డర్హండు గాండు 

ఆ, 

లల 

నృపతి జనించుటదినిక్క మేని యింకం, దల్లీవలె నిన్నుంజూడండు తేథర్థిమపుడు. 

మజీయు విషయజమలుపురజనంబులు దండ,నాయకులు సపీసహాయు లగుచు 

నచట రామభద్రుం డింపార వసియించు, నచటి కిపుడె వోదు రన్ఫతనీల. 81; 

దురు దశరథుడు కై శేయి యన్యాయ౦ంబు నుగ్గడించుట. ఎం 

. దుష్టచారిణీ నీవు భూతలంబున నుండి గగనంబున శెగసినం వితృనంశచరిత్ర 

విశారదుం డగుభరతుండు భవన్శృతరి బంగీకరింపండు పుత్రవినాళిని వగునీచేత 

భరతుస కో ప్రియంబు గావింపంబడియె మజియు లోకంబుననె వాషండురామాని 

ననునరింపకుండు నతని లేనివానింగా నెణుంగుము పశువాన్టిళ మృుగద్చిజంబులు 

ను బాదపంబులును డదున్తుఖంబు లై రామునితోంయాడ వనంబున కిపుడజె పోవ 

గలయవి తీత్పకారంబు విలోకింపం గలవు భరతుండును శత్రు ఘ్నుండును రా 

మునియట్ల తాపస వేషంబులుడాల్సి దండకారణ్యం బున వసియింతు రంతట గత 

జనం బె ళూన్యాకృతినున్నయిప్పుర౦బు చేకొని విగతఫలంబు లై నవృకుంబుల 

కాధిపత్యంబు సేయుచుండుము నుతీయు రాముండు లేనిపురం బరణ్యసమౌా 

నం బగునన్ముహాత్తుండువనియించియున్న నెలవు విపినం బే ననునానాజనశక్ భితం 

బె నపురం బై యుండు మజియు నొక,_రాముని వనవాసం'ే నీచేత ద్రార్థితం 

'బెనయది గాని నరప్రదానంబునందు సీతావనవానంబు ప్రార్టీతం బై నయది 

గాదు కావున సలంకారనియత మైనయీసీత్ సరాషలంకారభూవితీయె మహో 

ర, యాన పరిచారకవస్త భూవణోపకరణసహికేంబు గౌ వనంబున
కుం జని యందు 

రామునితో గూక నివసించి యుండం గలయది నీ పీవై చేహికి దిన్యాంబరా 

భరణమాల్యాదు లొసంగి వల్క్మ_బంబులు గ్రుమ్మజిం బృతిగ్రహాంపు మని 

యిట్లు కై శేయిం బదరి పలికి జానకిని నివారించిన న జ్లేవి యమృహోాత్ముం డెంత 

జెప్పిన నుడుగక పత్య్వను కారకావు గావున నిజవల్ల భునియాపంబున కనూరూపం 

బుగా వల్క_లంబు ధరించే నప్పు డచ్చటిజనంబు లందజు దుకఖంచిన నన్లుహో 

ధ్వని విని దశరథుండు శోకవ్యాకులితచిత్తుం డగుచు యశోధర్మజీవితంబు 

లయందు. బ్రాయత్వంబు విడిచి నిట్టూర్పు నీగిడించి కై శకేియి. నవలోకించి 

యిట్లని య. 
౪18 

. పుట్టి యెన్నండు దు[ఖముల నెజుంగక సరసాన్నంబు. గుడిచి చీనాంబరముల. 

దాల్సి మహోన్నతి. జూోల్చీ యుంజెడునట్టియీ బొల యీాసోల యీసుఖార్హ్హ 

యూవుపహాసుకువమరారి యీధరిత్రికుమూరి రుత చీర దాల్లీ యూకులత కోర్చి 

ఫఘోరవనావని శేరీతిం బో నేర్చు గురునివాకస్టంబు నిక్కువము సువ్వె 

కే.ఘనసుఖోచిత యెనయీ జనకకన్య, తనయలం కారరూప మంతయును విడిచి 
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"తాపసులు గట్టుపుట్టంబుం దాల్చం జూచి, కన్నవారలమనములు గంగ కున్నె, 

తే చీరలు పరిత్యజించి యీథ్నీ తికుమారి 
కనక భూషణభూప.తాకార యగుచుం 

గడుసుఖంబుగ వని కేగం గలదు శ్రమణి 

యగుట కే నీయకాంటినె నుగువ 6 యిపుడు. 820 

తే. అకట వల్క_ముం దాల్చి సభాంతరమున, శ్రవుణిచండాన నొ ప్పెతుజనకపుత్రి 
నెవ్విధంబున ఏశీంతు నెట్లు సై తు, నీవెలంది యెవ్వని కేమి యెగ్గుం జేసె 

"లే. రమణి జానకీ నారచీరలు ధరించి, వనికి. బోవుట కే నీయకొనుట శేదు 
గావున సమ _స్హభావణకలిత యగుచు, భూరిసుఖలీల నడవికిం జోవం గలదు, 

న. దేవి ముమూర్చుండ నె ననాచేత భవ త్పాార్థనంబుం గావించెడ నని శపథపూ 
ర్వకంబుగా నలిక్యూరం బైన ప్రతిజ్ఞ మొదల? గావింపం బడియుం మదంపడి నీవే 

త్ర నజ్జునంబున శామప్ర ప్రద్రా జనభరీతాభి పేకరూపప్రయోజనంబు ప్రతిపన్నం 
బయ్యెం గాని సీతొప్ర వ్రాజనహాప ప్రయోజనంబు ప్ర పృకిపన్నం బై చె నయది గా 
చేనందు కీయ కొనిన యది లేదిప్పుడు ముఖ్యంబుగా న్తావ వృచ్రాజనంె యా 
రంభింపంబడియె. గావున నిక్కార్యం బాత త్యెపుష్పుంబు వేణువుం బోలె నన్ను 
దహింపం గలయది యని పలికి వెండియు న ట్లనియె. 828 

చే.ఈమహీజాత నీ కేమి యె గ్లొనచ్చె, రాము డే మింక నీకుం గారామిం జేసె 
నీదురతగ్థయబుద్ధి నీ కేల గలి”, మంచికుల మేల నీజు గావించె దకట. 824 

"తే.పరమసాధ్యి మృదుస్వభావయును గోల, మంజుభావీణ హారిణీసమాననయన 
చాల సుకుమారి ధర్మై క్ పసరయు నైన, సీత యేమి వికోధంబు సేయు నీకు. 825 

వ, దుష్ట చారిణి నీకు నరశానుభ్లవంబుకొ ఆకు నీరామవివాసనం బెళాలు వెండియు 
నింతకంచు నధికంబుగా నీచేత ననుక్టీయ మానం బె నయాయ వాచ్యుచు॥ఖ 
ప్రదసీకా ప్ర వ్రాజనరూపపాతకంబుచేత నేమి యనుభవించెద వభి పే కార్థం 
విచటికి సమాగతుం డె డై నరాము నుధేశించి నీచేత బలుకం బడిన రామవి హే 
సనప్ిషయకం బె బై నవాక్య్టిం బాకర్ణి చి నాచేత శామవివాసనవమూా త్ర ౦బె ప్ర 
తిజ్ఞాతం బయ్యెం గాని సీతావివాసనంబు ప్రతిజ్ఞాతం బెనయది గా 'దేప్పుడు మ 
త్ప/తిజ్ఞాతం బై బె నరామవివాసనం బతి క్షమించి. య ప్రతిజ్ఞాతం మై బె నసీతావివా 
సనంబునుం నాతి విది ధర విరోధంబు చీరవల్క_లచానీని యన నై చేహి 
నీశీ ంప నిశ్చయించితిని గావున నీవు నిక్క_ం౦బుగా నిరయగతి నొందం గలవు. 

ఉ. లోకముతోడిడాన వని రూఢిగ నెమ్మది నమ్మి యంత క 
సోక్ ముదంబునం ప్రియము దోంపం గుమారుని 'మేలుకార్యము 
న్వావొని చెప్ప వచ్చీ తుది వారనిథుకఖము నొందితిం గటా 
నీకడ కేగుచెంచు టది చేరము వచ్చెం దలంపు లేటికిన్, చిలి 



అయోధ్యాకాండ ము. Ploy ( 

మ.అని యి ట్లాజనభ గ్ల శ్లోకమున భార్య న్ష నూజుచుం గోడలం 

గనీ శోకిం చుచు చావ్పతో యకణముల్ గన్లోనలం దాల్పుచు 

ననయు నాయుట 5 జాలక్ మనస్తాపంబు వాటిల్లం గ 
ల 

న్నన దుకఖంబు సహింప లేక సొగి7ం దల్ప ప పఘాణంబునక్. 828 

న కట్లు మూర్చితుం డై జ పడీ యున్నతండ్రిం చేర్చి కీ నతావల ల్లభుండు గనునోన్తుఖుం 

జె వెండియు నిట్లనియె. 829 

దుర రౌముండు కాసల్యను సన్హా నించుచుండు మని దశరథుని చ్రార్జించుట. శ్రుణుం- 

నీ అనఘా త్త మాతల్లి మైనయీకౌసల్యి కడువృద్ధ క్ర ర్రీసంకలిత పుట్టి 

యన్న (డు దుకఖంబు లెజుంగని దము ద్ర శీల మేహోధర, చిత్త నన్ను 
నిమిష మైనను బాసి నిలువ చేరని దట్టు గావునం బుత్రశోకమున గుండ 
కుండ సన్మానింపు మురుసమాదరమున నట్లు గావింపక ల తి గా 

కే. జూచి తేనియు దారుణకోకవహ్నీC 
గ్రాలగి యసువులు విడిచి నీక్క_ముగ యమపు 

రంబునకు. బోవు ననిన నారాజవరుండు 

మహితశో కాబ్ధిదోధూయమానుం డగుచు. 880 

న. ముని చేవధరుం జై నకుమారు నవలోకించి వదనం బె త్తి యతనిం జూచుటకు 

నతనితోడ సంభాషేంచుటకుం జాలక పత్నీన హితంబుగా మూర్చితుం డై డే 

వెండియు నొక్కి౦త సేపునకుం బేజి. 83: 

క, ముదమున ము న్నే మొదవుల, వదలక కుజ్తలకుం బావి భంజించితినో 

పదుగుర హీంసించికినో, యది యెంతయు గట్టి కుడువ నయ్యు న్నాకున్ ,882 

ఉ. అక్కట కై కమాటలకు నంగము లెల్ల ముహు రోగ వేదన 
న్సు0క్కియు మౌనివేషు ముది సొప్పుడం గ కొని "యగ్రభాగమం 
దుక్క_తి యున్నపుత్రుం గనియు న్మనియుండుటం చేసి ధా క్రిలో 

గ్రక్కున చే టకాలమున( గల్లమి నిక్క_ము ప్రాణికోటికిన్, [గవ 

శే, నను విరోధించి స్వ ప్ర యోజనమునందుం 
బియము గలిగినకై శ్రేయ కృతమునందు 
జనము కటకట. బడు చున్న దనుచుం బలీకి 

య శ్రువులు గాజు నంతలో నవళుం డయ్యె. 884 

చుడు దశరథుడు నీతకు దిన్యసస్రాభరణాదుల నొసఃగుట. శుశుంా 

వ. ఇట్టు మూర్చాక్రాంతుం డై డై మువూ రమాత్ర,ంబునకుం గృమ్మణ - లబ్ధ సంజ్ఞుం 

జ రామొ యని వేర్కొని క్ర కృమ్మణ నుచ్చరించం జూలక కొంతసే పూర కుండి 

వెండియు బాష్ప్పకణంబులు కొనగోట మోటు చు సుమంత్రుం జూచి నీవురయం 

బునం జని యుపవాహానమాదోపయు క్షం శైనరథంబు నుత్తమాశ్వంబులం 



999 గోవీనాభ రామాయణము 

బూన్చ తెమ్ము నాథుండును ఏరో త్రముండు నగురాముండు తల్లిదండ్రు ద్రులవేక 

నంబున కనోపం బడియె నిడొయె "గుణవంతు లగువారిగుణంబులకు ఫలం బని 

యంచెద నని దోగఖాకిశయంబునం బలికిన విని యతండు రాజూనుముతంబున 

సువర్ణ రత్న భూవీ.తేం బై నరథం చాయితంబు: జేసి తెచ్చి ముందటం బెట్టి కృ 
తాంజలిపుటుం డై కొలిచి యుండె నప్పు డద్దశరభుండు "చేశ కాలబ్లుండును 

బాహ్య భ్భంతరబుద్ధియు కృుండును ద _తృత్కా.లో చికవస్తువిషయనిశ్చితజ్ఞు నవం 

తుండు నగుధనాధ్యతుని రావించి మంజునస్త్రంబులును మణిభూషణం బులును 

బదునాల్లువర్ష ౦బులకుం జూలునట్లు గా 'వేర్వేజు వై దే హీికొసంగు మని పంచిన 
నతండు కోశగృపాంబునకుం జని నస్తాభ రణంబులు దెచ్చి యచేవి కొసంగిన 

నయోనిజయు సాముద్రికో క్రస రల షణ సంపన్నయు నగు నమ్మహీపుత్రి 
వివిధవిచి త్ర, వ్ర భాపటలజటేలంబు లగుముణిభూషణంబులు దాల్చి ప్రాత 

కాలంబున క సంతరితుంబు నలంకరించు భానుప్రభయునుం బోలె నమ్మహో పంది 

రంబు వెలుంగం జేయు చుండె నప్పు డప్పుడమికచ్న వలోకించి భుజంబులం 

బరివ్వజించి శిరంబు మూర్కొని బాహ్పథారాపూరితముఖ యె కౌసల్య యి 

ట్లని య. 585 

అధర కౌసల్య నీకకు హితొపదేశము6 జేయుట, శుశుం- 

క, శీతిలోన నసతు లెంతయు, సతతము నిజవిభులచేత సత్కృత లయ్యుం 
బతి కృఛ్ళగతుం డగుచో, వీతితనయా నిగృహంబు సేయుదు రంతేన్. 686 

లే, పార్ధివాత్త్మజ మున్నలభ ర్లవలన?, బెక్కు సుఖములు నడసియు. బృధథివిలోన 

వరున కొక్కింతయాపద వచ్చినప్పు, డతని విడుచుట యసతుల కాత్తగుణము, 

శే, కల్ల నిజము బల్కు_ట కలుపువృ త్రి మి కరఠినచి తంబు దాల్చుట కపటబుద్ధి 

తవిలి స పురువుని వంచించి తనకుం దలంకు,వానిం జేయుట యసతులవ ర్తనములు. 

క విపరీతేకర్యయు క్షలు, కొపషటనచోరతలు కృతము గాననికుముతు 

ల్బపలాత్మబు వారి మనక,కపటత్వేము దెలియ రాదు గా పుకుషులకున్,. 989 

తే.ధర నవిశిసనీయలు దురితచి శ్ర, లగుటం గులకృతదానవిడాస్టదికములు 

సంగ్రహాంబును నసతుల స్వాంతవృ త్తిం గృమ్షతింపంగం జాలవు రాజతేనయ. 

క, సతులకుం గాంకామణి స్కుశు శుతకముదవమస త్యశీల సుగుణముం౨ందు 

న్మతి సే సయునట్టి వారికిం బ్ యొక్క_ండె గతియు నతండె పరమార్థ మిలన్, 

వ. కావున మ శ్రనయుండు ధనవంతుం డై నను నిర్షనుం డై నను లేకు చెవంబ 
ట్రగుటం జేసి యన్ముహాపురుషుని. బరిచర్యాభ శీ సయోగంబుల నిత్యంబును 

సేవించు చుండు ముని ని పలికిన ధర్హార్థసహి తం జెన బె నయకాసల్య వాక్యం జెటింగి 
కృతాంజలి మె యదేవి కిల్సనియె, 842 

ను, శ్నీతిలో మెచ్చుగ నాకు దొల్లి పతిసంసేవా విధం బంతయుం 



వః 

ర 

అయోభ్యాకాండ ము, లర్రఖె 

జతురత్టింబునం దల్లి దండ్రులు మహాసం ప్రీతితోం జెప్పి రా 

గతి మో రిప్పుడు (క్రూ త్తం చేసితిరి వక్క న క్రియాగంబుచేం 

బతిశు శ్రూప యొనర్చు చుంజెద జగత్పంఖాన్టతచారి త్ర నై. 818 

. ధరణి నతిదోర్లనులతో, సరిగా ననుం దలంచి తొక్కొ_ శళిం బాయనితే 

త్పరవుద్యుతిగళ నేనును, దరలక వంర్తింతు నితధర్యమువలనన్. 844 

వినుడు తం త్రీ లేనివిణ మ్ల మదు రథాం, గములు చేనిరథము గదల వేదు 

సుతులు నూక కున్నం బతిభ ౩ లేనితొ,య్యలి సుఖంసం జాల దవనియందు.: 

జననీజనకులు దనయులు, ననుజులు మితసుఖము నిక్తు రంతియె విభుం డిం 

దును నం దమితసుఖదు డగు, ననిశంచే సాధ్వి గొల్పు దాతని భ క్షన్. 

. శ్రుతధర్శ పరావర సం,చితపాతి వ్రత్యధర్తశీల నయిననే 

నుతి నొండు తెలుగు దలయశునె, పతియు సతుల కేడుగడయు బాలింపంగన్ , 

-ంద్రుర్టు. రాముడు కాస.గ నూరార్చుటు. చుర 

అని పలికిన హృదయంగమంబు లగుకోడలిపలుకులు విని శుద్దగుణాఢ యగు 

కౌసల్య గనుంగొనల దు?ఖవార్గ సంభూతంబు లగుబాప్పకణంబులు నించుచు 

సపత్నీమధ్యంబున నుండె నప్పుడు కల్యాణగుణాభిరాముం  డగురాముండు 

నిజజననికిం బ్రవతీ ఇంబు6 జేసి కృతొంజలిపుటుండై యి ట్లనియె. 848 

జననీ కోకింపకు నూ, జనకునిం గనుంగొనుము సత్యసంధుండు కరుణా 

ననధి సుగుణుం డీ మహానీ,యుని నజుభుజి లేక _ప్రోచు చుండుము భ కన్. 

. వినుము చతుర శనర ము, లనల. జతుర శదినంబులట గడవీ చ 
6 యె ఏ యం 

య్యన. వత్తు సంత్ దశ పీ ననుమానము దక్కి యుండు మధిక వ్రీతిన్ . 850 

. నుజీయు చేకరా శంబునందు నిదవోయెడు నీకుం జతుర్లశభఘటిక 'లెట్టు చను 
| ల ద య 

నట్లు చతుర్లశే నశ్చరంబులు తృటినూ త్రంబుగాం జను నందాశం గనుంగవ 

మూసీకొని దోకిఖంబు గణింప కుండు నుని సవినయంబుగాం బలికి కృమ్మణం 

థో ది ఇల సనో || ఏ - బ్రవత్నీణంబు చ పరమదు౪ఖాక్రాంతే లై తన్ను విలోకించు చున్నతక్కినతల్లు 

ల నందజ నిరీతీంచి యేను సంవాసంబువబన నొక్కి౦త పరుషం బాడినను 

నజ్ఞానంబువలన నొక్కింత యపరాధంబుం గావించిన నది యంతయు సంస్క 

రింపక కృపం వేసి యనుజ్ఞ్ఞ రొసంగుదోరు గాక యని పలికిన ధర్యయు కం 

బును సవిరాచీ నార్థసమన్వితంబు నై నరామునివచనంబు విని శోకోపవహాత 

౨ త లగుచు నకు_మూరుని బహు ప, కారంబులం బ సులీించుచుం ౫ శకియి 
న! ఠా లీ లే ఆయి షా 

నిందించుచు బహుషిధాలాపంబుల విలపించుచుండి రప్పుడు తదీయా క్రందిత 

నినాదంబు క్రాంచీనిస్తనసంబుభంగి.. జెలంగె మున్ను మురజపణనమేఘ 

ఫఘొషసహితం బె విలసిల్లు నవ్వుందిరం బప్పుడు పరిచేవనాకులం బె 
క యా c౧ గాము యా 

వ్యుసనగతం బె సుదుజకం బె యుంజె నంత రాముండును లతుణుం 
మా 0 a జాట్ 

8? న 



స్తం గోవీనాథ రామాయణము 

డును సీతయును వాదగహణపూర్వకంబుగా. దళరథునకుం బ్రణామంబుం 

జేసి కృతాంజలిపుటు లై తల్లిదండ్రులకు శుశ్హూహ యొనర్చక వనంబునకుం 

జన వనలసెం గదా యనువివారంబున దీనవదను తై ప్రదవీణంబుం జేసి 

యనుజ్ఞ్ఞం గొని పదంపడి మాశ్చదుకఖసందర్శనంబువలన శోకసమ్ధూథుం డై 

రాముండు సీతొసహితంబుగాం గాసల్యకుం బ్రడతీణంబును బ్రణా మంబునుం 

గావించి తోడనే సుమిత్ర, చర ణంబులకుం బృణమిళ్లె లక్షణుండును రాము 

నియట్ల కౌసల్యకుం బృణామంబు లాచరించి నిజజనని యగుసుమి త్ర చర 
య WU 

ణంబులు శిరంబు సోంకం బ్రణమ్ల్లై నప్పు డద్దేవి దుఖంచుచు నిజనందనుం 

డగులత్ము ణునిశిరంబు వమూర్కొ_ని వేవూలతిశయంబున ని ట్లనీయె, నవ! 
ఆటీ నక్క య 

మ, శీతి నెవ్వాం జెడంబాయ కెప్పుడును ర క్తిక జ్యెమ్టు సేవించువాం 

డతులశే యము నొందుం గావున సముద్యత్పీ?8ితో నీవు న 
ద్భుతచారి త్రకుల జై నరాముని. బదాంభోజూత సంసేవనా 

రతిచే నెప్పుడు. గాచు చుండుము మహారణ్యంబునం బుత్ర,కా. chp 

ల పుత్రా, నీవు సుహృజ్జ్ఞనంబునందు. బరమానుర కుండ వె నను వనవాసంబు 

కాటకు నాచేత విసృష్టుండ వై తివి శానుసేవయం దనవధానంబు గావింపకు 

మతండు రాజ్యాభావంబున వ్యసని మైనను రాజస్టప్రా వ్రిచేత సవ్భుద్దుం 

జై నను నీకుం బరనుగతి మై యుండు నెన్వండు జ్యేషఘ్టవశగతుం డై వర్తించు 

నతనికి. బరమశ్రేయంబు ప్రాప్తం బగు నిత్వోకుకులంబునం బుట్టినవారికి 

దానంబును యజ్ఞ ౦బులయందు దీకయు శే్టేఫ్థానున ర్హనంబునూ రణంబుట 

యందు దనుత్యాగంబును బితృవాక్యకరణంబును సనాతనధర్మంబు గావున 

రాముని సేవించుచు వనంబునకుం జను మని పలికి వవవాసంబునందు. బిత్చ 

మాతృనగరస్త్యృరణంబున మనళ్చాంచల్యుంబు గలుగునో యని శంకించి తత్ప 

ర్రిహోరంబుకొణకు వెండియు ని ట్లనియె. 858 

"కే. తనయ శేఖర రాముని దశరథునింగ, గహ్వారీపు క్రికను నన్ను గాంగ దండ 

కాటవి నయోధ్యంగా హృదయమున నెజి (గి, భూరిసుఖలీలనడివికి-బో యిరమ్ము. 

వ అని పలికి మజియును, 8న్ర్ 

"కే_రాజనందన దశరథు రామునింగను 
నన్ను జనకాత్మ్మజను గాంగ నయముతో న 
ఆయూధ్య నటవింగాం దలంచుచు యు క్రభంగి 

నన్నతోం గూడి చనుము ఘోరాటవులకు. 856 

"కే, దశరథకుమారరాము మాధవుని. గాంగ, జనకపుశ్రిని తీరాబ్దితనయం గాంగ 
భూరిగహనంబు వై కుంఠపురము గాంగ, నెణింగి సుఖలీల ననమున కరుగుమిోవు. 



OK 

అయాధ్యాశకాండ ము 291 

. ముటీయు సపరిచారకాపరిణారకు లగుగురువులయం "దెవ్వం డనువ ర్రించు 

టకుం చగియెడువాం డనియు నై హిశసుఖరాజ్యభోగ పారలౌకిక జ్యేషఫ్టాను 

వర్తనథర్మములయం 'దెయ్యది గరీయంబనియు విచారించుచు నరణస్టంబునకుం 

బోయి రమ్మని పలికి దీవించి సముచిత ప్ర కారంబున ఏడు కొల్పె నప్పుడు 

సువంత్ర్రుండు వినీతుండును వినయజ్ఞుండును ట్రాంజలియునై మాతలి యింధ్రు, 

నిం బోలె రామభద్రు సవలోకించి మహాత్తా నీ కిషం చ నచోటికిం గొని 

ఫోయెద నీరథం బారోహింపుము కె “శీయి వనంబున కిప్పుడే చను మని పలికెం 

గాన్రన న గ్రేవిచేత నియోగింపంబడినచతుర్షశ వర్ష పరిమితవనవాస వృతంబు 

నాఠంభించుట కిదియె మొద లని పలికె నప్పుడు రామునిచేత ననుజ్ఞ( గొని 

సీతా చేవ సూర్యుసం కాశం బై నకాంచ
నరథం బుక్క నాసమయంబున.. 655 

8 

“ంర్టూర్లూ సీతా రామలక్షణులు రథారూఢులై
 తరలుటం రుసుం 

. వనవాసమునకు వేడుకం దనవిభునిం గూడి యరుగం డలంచినధాశ్రీ, 

తనయకుం గృపచే దశరథ, మనుజపతి యొనం గ వస్రుమణిభూప ణముల్ . 66 

, అంత రామలవ్మేణులు దిన్యాయుధ పరిష్కృతింబులును దిన్యఖడ్ల కవచ సమన్వి 

తంబును జామోకరవిభూవీతేంబు నగునమ్మహోరథం ఇారోహించి రిట్లు 

ముఛ్రగ్టిరు సముచిత ప్రకారంబున రథారోవాణంబుం జేసినం జూచి సుమం 

శ్రుండు యుగస్టంబులపగ్గంబులు వదలి యతిత్వరితగమనంబునం దోలిన నది 

మిన్నునం జనుభానునిరథంబు లెజింగున దుర్చీరీకుం బె పోవు చుండె నప్పుడు 

రామునివన ప్రయాణం బు జూచి పురంబునం గల బాలవృద్ధజనంబులును 

గజాశాదికంబులును నుత్చవార్థం బరుగుబెంచిన జూనపదులును మూర్చా 

శ్రాంతు ల హోహాకారంబుల ఏలపించిన నయ్య్యా[క్రందనస్వనంబును హయ 

నింజితనిరోపంబును గుపితమ త్రదిప్రసబ్బంహితంబులును బురంబు నిండి చెలంగె 

నప్పుడు పౌరులు చెలవృద్దసహితంబుగా దుఠఖవీడితు లగుచు రథంబు "వెను 

కొని బాప్పపూర్ణవదను లై యజ్టు "లెత్తి సుమంత్రు, నుద్దేశించి యిట్లనిరి. 

జే.ఏవులచారి త, వూరులపగ్గములు నటి 
తో ౧ లు 

మందగతిం దోలు మయ్య యీస్యందనమ్ము 

రామచంద్రుని మాము నేత్రములకణున్రు 

డిఆజం గని సంతేసంబు నొందెదము గానీ, 861 

వ అని పలికి మణి యును. 
sy 

కే. చేవగర్భసమానుయ షీరవరుండు 

రాజసమ్మతుం డై నయీరాముః డడని 

శీగం గనుగొని కౌసల్య వాదయ మగల 

దాయసాకృతి గాజోలు నకట తలంపు | 868 
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క ఈయవనిశ న్వ రాముని ఛాయపగిడి ననుసరించి సనురసబుద్ధిం 
"దాయక తొలుచు వన హూ,నాయాసము నోర్చి ధన్య యయ్యెడు జుమ్మి.- 

క శి యనాది యెనరాముని, నయ మొప్ప నాల్ల్త్సి లత్మణకుమావండు దా 
భోయదాటవికిం బోవ వ్చా,నయమున నలపోడసుకతన ధన్యుం డయ్యెన్. 

ఆ. రాజపూజ్యం డై నరాముభ ద్రుని భక్తి 

ననుసరించి ఫఘరోరవనికిం బోవ 

టదియ పరనునిది యదియ మహోదయం 
బదియ స్వన్షమార్ల మదియ హితము, £65 

వ. అని పెక్కు_చందంబుల దీనస్వ్రరంబున విఎపించు చుం గన్నీరు నీించుచు రాముని 

రథంబు వెనుథొని చను చుండి కిట దశ రభుండు భార్యాసహీతుం డై డై న్లోకా వే 

శేంబున రామునిం జూడం జనియెద నని.ముందికంబు వెడల గనుకించి యగ 

భిగంబున6 బురుషకుంజరంబు నిరుజ్షం బగుచుంకం గ రేణువులు దురిజఖంచిన 
తెజింగున రోదనంబు సేయు నంత3పుర, వ్రీ తఅమహోధ్వని విని ఖిన్నుండై రాహు 

గ్రస్తుం డె డై నచంద్రునిచందంబున నొప్పి యుండె నంత రఘుపుంగవుండు 
రధంబు రయంబునం దోలు మని యాజ్ఞాపించిన సునుంత్రుం డట్ల కావింప రథ 
చక్రముల్ష సముద్య్భూతమహీసరాగపట: "ర0బు నీరం ట్ర బుగగ గప్పిన6 బౌరజన 
లోచనగళ ద్బాప్పధారాసా రంబున నది యడంగినల బదంపడి సకొలజనంబులు 

దుకఖవీడితు లై పహోాపహాకారంబులతోజు విలవీంచి రప్పుడు మాన సంవోభ 
చలితంబు లగుపంక జంబులవలనం వదొరంగుసలిలంబునుం బోఠెం గామినీ 

నయనంబులవలన నాయాససంభ నంబగు బొప్పజలంబుసాం ద్రంబుగాంగురిసె 
నంత మహీనాధ్గుం డేకచి త్తగతం బె నపురంబు నాలోకించి దుకిఖాతిశయం 
బున ఛిన్నమూూలం బె నపాదపంబుమాడిి_ ధరణిపయిం బడియె నప్పుడు పౌర 
జనంబులు భృాశదుఃఖతుం డై నదళరథు నవలోకించి'రామునిరథంబు వెనుకొని 

యుజర్నాదంబున హాహాకారంబులు నేయుచుం జను చుండికి యంత?పుర 
కాంతలు రానులక్ష్మణజానకీకౌస సల్యల౦ 'బేర్కొని యొక్క_ పెట్ట సార్తనాదంబున 

రోడ నంబు( గావించి రమ్మహో ధని వని రాముండు సురలి చూచి విషణ్ణుం డై డెన 
జనకుని భ్రాంతచిత్త యెనజనయిత్రి, నవలోకించి తదీయదు3ఖాల్శయంపు 
హొంపం జాలక తొ “కారి తం చె నమహాద్వీపంబుచందంబున సంత _ప్పచిత్తుం 
పాశబదం బె నబాలాశ్వంబుపోలికం దల్లి నుభ్రైశించి ధర్మ పాశబద్ధుం డె 

సంకుచితదర్శన వ్యా పారుండ ౫ య్య నప్పుడు సుమం "తుండు రావ ప్రచోచతుండై 
రథంబు రయంబునం దోలిన న వ్వేగిరపాటునకుం గసలంకుచు సీతారానులక్షో 
టం బేరొ,ని దుగఖంచుచు గన్నీ రునించుచు. గాన సల్యపు త్ర, త్ర వత్సేలయగుటర 
జేసి రామవియోగంబు సహీంపంజూలక గృవా బద్ధవళ్స మొనగోవు గృవాంజు 

లస్ట్ 



క్, 

వ, 

ఆ, 

అయోధ్యాకాండ ము. 298 

నకుం బోవుపగిది దుఃఖ పరి త్ర స్త మై రామునిరథంబు "జసకుం బాత నట్లు గృ 

వాంబు నిక్షమించి రోదనం బు సేయుచు వా తాందోళితవనలతభం౦గి నడలుచు 

వచ్చు దున్ననన్ముహో చేని నచ్చటివా రశ్త రౌ ంబు వచ్చీ వురప్పీన న నూరలం జాలక విల 

వించుచుండే. నయస్టవస్థ ఏలోకించి రాముండు సరనుదూకి ఖతుండై మరలి మరలి 

చూచుచుం బోన్రుచుండె నప్పుడు నిలు నిలు మున్ పలుకుదశ రథునివాకస్టంబును 

రథంబు రయంబునం దోలు మనియెనురామువాక స్థింబును విని సుమంత్రుండు 

యెద్దియుం జేయనేరక చక క్రమధ్యంబునం జిక్కి నపురుమునిచందంబున దశ 

రథ రానునచన మధ్య్యంబునం జిక్కి యాందోళించుచున్నం జూచి రాముండు. 

-ంధర్టూ రొముండు సమంతకి రథమును జేగముగం దోలు మనుట. శ్రుశుం- 

బరువడిం దనవుదిలో నిసుంగతి ననుభాయమానకో కంబునకుం 

జర కాలావస్థానము, కర మిది దుస్సవా నుటంచు గణుతించి తేగన్ . 868 

సుమంత్రు నవలోకించి. 
869 

ఏను మాటి మాటి కీటు నిలు మనంగ నా,మాట వినక వోవ మంచిదగునేె 

యనుచు రాజు నీన్ను నౌెడిక రాముండు, వినగ నొల్లం డయ్యె నని వచీంపు, 

ము, ధరణీళుం డెవతయటాయ లే” మనలక్ డాత్న్ణ్యవిస్ఫూ ర్తి నే 

మరలం జీరుచు నున్నవాండు మునకు న నృరాస్ట్రవ గా డట 

త రథంబు న్వెసం బోవ ని మనిన నాతం డట్ల కావింహ ద 

తురగ వ్రా, తము వాయులీలం జని యెకా ధూళిప్ర, తిచృన్న మై. 9171 

. 9 బతికగిరితగనునంబునం బోవుచు6 డన్నుం గూడీ వనంబునకుం బజి తెంచెద 

మని ప్రార్థించుచు నచ్చువారి సానుంత బాంధనమం త్రి స సంఘంబుల నంత॥ 

పురజనంటుల నుపజీవిసహ స్రంబుల భృాళ్యులం జబారజానపదజనంబుల నిలువ 

నియమించిన వారందబు బాపష్పుధారాపూరితముఖు లై యతనిశాసనంబు 

నుల్లంఘింపం జాలక నంత నంత నిలువంబడియు జి తవృత్రులం గృమ్మణతేంపం 

జాలక రథమార్లస క్షవీకుణు లై యుండీరి పౌరజనంబు మరలక వెంటం బోవు 

చుండె నప్పుడు పుత్రవియోగసంజాతకో కోంబునం బెటలిపడు చున్నదశరథు 

నవలోకించి కాస్త్రార్థకిఫ నంబున ననూనయించుచు మంత్రి, పుంగవు లిట్లనిరి. 572 

క, జననాథ యేమి నగదు, తనయుడు దూరంబు చనియెం దడయక నురల 

స్ల్షనుదెంచినపుస్రునిం గని, మనమున నలరుదువు గాక మననం జేలాం 8518 

. ముజియు చెవనిపునరాగనునం బిచ్చయింపంబడు నతని దూరం బను 

౫మింసం జన దని యాశ్వాసించిన విని యప్పుడమితేండు పృస్విన్నగాశ్రుం డై 

వివషల్ణాముఖుం డై చేయునది తేక కన్నీరు నించుచు రావమురథమార్లగత 

ఏీక్షణుం డె యుండె నంత నంతకపుర కాంతలు పరమచింతా క్రాంతేసాగంతలై 

యా _ర్పనాదంబులు “సిలంగల దనులో నిట్లనిరి, 614 
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౩చారగైర్ట అంతే గిపుర స్రీలు రాకువినాసనంబునుం గూర్చి విలపించుట. ఎుఢుం- 

క, దిక్కెన్వండు దుర్చలులకు, దిక్కెవ్వుం డనాథులకు నధీరజనులకుం 
దిక్కెవ్వం డట్టినాథుం, డొక్క_ట నేం డెందు. బోవుచున్నాం డకటా. 875 

కం ఎంత యభిశ పుం జై ననుు బంతంబునం శ్రోధకర ణపరివర్షితుం డై 
సంతత మన్నుగవామె మది, నెంతయు. జింతించు నాథుం దెం దరిగెడినో, 

శే, నమహాత్తుండు తనకల్లి నెట్లు కొలుచు, న ట్లనారత ముధికభక్యాదరముల 
—శీ య ద) చల . ఆ కా 

మనల సేవించు నట్టితు మాసు తాధినల్లభుం జెందు:. జనుచున్న వాయు నేండు, 

నే, నుజియు6 ౫ కేయిచేం గి శ్య్యమానుం డెన 
cn షా 

యవనిపతిచేం బ్రచోదితుం డగుచు నెన్వం 
డఖలజనులకు రక్షకుం డట్టిరాముం 

డుగ కాననమున కగు చున్నవాండు. 878 

తే, అకట 'దుకిఖాభిసంత పుం డయ్యు రాజు, సత్యేభర్మవిచారుండు సరనముడు 

సూరినుతు.డై నరాముండు ఘోరవనికి, నొంటింబోవం గనుంగొనుచున్న వా౭డు. 
sn 

వ. అని బహు ప్ర, కారంబుల వివక్స్ లగు భేనువ్రలచందంబున విలపించుచు రోదనం 

శూ 

బుం జేసిన ఘోరం బైననయ్యాా ర్రధ్వని విని పుత్రశోకాభిసంత పుం డైన 
మహీవరుం డినుముడిగా దుగఖంచు చుండె నప్పుడు పట్టణంబునం గలగ్భహమే 

ధు లగువి ఫ్రు లగ్నిహో త్రకృత్యంబులు నన్నపానాదికృత్యంబులు మజచిజిచ్చ 

వడి యుండిరి రామశోకకర్శితుం డై నవాండుపోలె సూర్యుం డ సమించినట్నుం డె 
ఎస ఆని “లా 

మృగా శప్టకుంజర భేనుకదంబంబులు కబళంబులకుం బాసి కన్నీరు నించుచు 

వత్సంబులం గై కొనకుండె నంగారకుండును ద్రిశంకుండును బుఢబృవాస్పతు 

లును దక్కిన గృవాంబు లన్నియు వక్రగతిచేత సోము నాక మించి దారుణంబు 

లయి యుండే విశాఖా ప,భ్ళతినతు త్ర ంబులు దారుణ గ హవీడితము లె పాగ 

లుమియుచు మాగ్షంబునకుం దప్పి యుండె మేఘంబులు వాయువాతంబు లై 

సముద్రంబునం బడుచుండె మజీేయు సకలజంతుస్వాంతసంచారచతురుం డైన 

రాముండు వనంబునకుం జను చుండ నగరంబు బాొలికానిల వేగంబున నుల్లితం 

మె నసముద్రంబు భంగి. జలించినట్టయ్యె వారిదంతంబులు తిమిరసంవృతం౦ంబు 

లై పర్యాకులంబులయ్యెంబట్టణంబునంగలనరప్రజన బులు గుంపులుక ట్ట టకటా 

యనువారును నింతవుట్టునె యనువారును నింక నేమి గల దనువారును దళ 

రథుం డెంత కఠినాత్తుం డయ్యె ననువారును నింతకుం గారణంబు పాపాత్ర 

యెనకై శేయి గదా యనువారును చె వంబునుం దిటువారును సతీసుతబంధు 
యు చా ర A) 

మిత్రులయందు మమితప్పంబు విడిచి గృవాకృత్యంబులు దలంపక రాముని 
మంగళ గుణకీ ర్తనంబు సేయుచు నిరానందు లై కన్నీరు నించుచు బహుప్ర 
కారంబుల విలపించువారు నై యుండీరి పవనుండు శితలుం జై వఏీవకుంజెం 
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జంద్రుండు సౌన్యు దర్శనుండు గా కుండె సూమ్యండు తపింపకుండె మజియు6 

భజొ కులు ప్మూత, మాతృభా ర్యాభ ర్త ఎ్రభ్రుతల యె బరస్పరన్నేహూంబు విడిచి 

రాముశే చింశించు చుండిరి రాముని సుహృదు లందజు వోక్రళా రాక్రాంతు 

cl మూఢ చేతస్కు లై మూర్చిల్లి పుశమిపయిం బడి యుండిరి సాగరసరిద్ద ప 

వనశె లసహితంబుగా మహి యెళ్లు సంచలిం చె నప్పుడు. ఏ0 

క, అనఘాక్షుం డై నరాముఐడు, జనకజతోం. గూడి వనికి. జనియెడుతఆిం జే 

తనములు దు౩ఖంచె ననం, బని లేదు జడంబు లెల్ల మ్రూన్పడీ యుండెన్. 681 

కో. పొందుగ నరిగడురాముని, సస్టందనగతచ క్రయుగ భసంజూతరజం 

జబెందాశకం దోంచె నుగువడిి నంచా:5 వురల్చం డయెస్ట నధిపుండు చూడ్కిన్ . 

చ, అనఘుండు పు తృ్రదర్శనమునందు మహో ప్రమదంబు గల్లు నీ 

మనుకులనేత కంచు గరిమం దలపోసి మహాపరాగ మా 

మనుజవ జుష్టం జెం దనుక మక్కువతో డ సుతు న్లుణాకరుం 

౫నుంగొనుచుండె నం దనుక గాఢతరంబుగం బర్చె న త్తణిన్. కద 

కే రజముగనుపట్టు నండాంక రాజవక్యుం,చన మునిం మారుంగనుగొనియంతఠకంత 

కదియడంగినభూరకో కా రుడగుచు,మూర్భ పై కొన నంతలోంబుడమింబడి యె, 

వ. ఇట్లు నూ ర్భాసరనళుం డై నేలం బడి యున్ననిజనల్ల భునిం జూచి కౌసల్య 

దాపటను గైక వఎపటం గుచ్చి యె త్రి యాసీనేం గావించినం * గూర్చుండి 

యనుహీపతి కోకంబుపెంపున వ్యధి కేం ద్రియుం డగుచు. గై శీయి నవలో 

కించి యి ట్లనియె. 685 

ంయుయు దశరథుడు కై కశేయిని దూజుకు. చ్రుష్రుం- 

క. పీకలువుచి త్త నన్నుం, చాంకకు నీకరము సోంకం జోను వంతయు న 

సోకగతి వాండిసూదులు, సోకినయ బ్లూ ర్తి నొంది స్తుక్కె_ం గడిమిన్. 886 

వ."సేనదనంబు. జూడ నొల్ల నాకుం బత్నివిగావు బాంధవివి గా వని పలికి కొపం 

బగ్గలం బగపటయు నంత నిలువక. 887 

క సువిచాకుం డై నరామువి, నవివారత నడవి కనిపినందున వంశ 

ఘ్నివి బంధుఘ్నీవి భ_ర్హ్రఘ్నీవి మొతివి నిన్నుం జూడ--నేర్తునె యింకన్. 888 

శే జగదుపకోకితా బారసరణి నొంది, తర క్షకులభర్మ వైతివి దానం జెసి 

యాలి వని నమ్మంజనునె నీయాననంబుంగన్న దిప్పజు. జంపినంతయఘంబురా బె, 

చ. పురుషులచే ధరి త్రిషయిః బొల్పుగ నన్ని సమక్షుమందునం 

గరము గ్రహింపంాల బడినకాంతలలో. బతికి న్నిరంతరం 

బజనుజు లేక ధర్మమును నర్థము కామము గూడం బెట్టు నే" 

ర్పరి వొక నీవె కాక కులపాంసిని -వేజాశ తెందుం గల్లునేః 890 

వ. తొల్లి వహ్నిసమమంబున ధర్మార్థ కౌనుంబులయంధు నీతోడం జరించెద నని 
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పలికి భవత్పాణ్మిగవాంబు చేసితి నింక మింద నిహాసౌఖ్యకరంబు లైన 
నీతోడి క్రీడాదివ్యవహారంబులును బరలోకసాధనంబు లన నీతోడియన్నీహో 
శ్రాదికర్మంబులును బరిత్యజింపం గలవా.డ నని పలికి వెండియు నిట్టన్యె. 891 
భరతుడు రాజ్యస్థుం జై, చిరభ క్లిని నాకు. బూజసేయుట కొక 
కోర మెద్ది నొసంగు నది చే నరయుచు జ న్థాంతరమున క యెస్టిడు ననుచున్, 

దులు దశరథుడు రాముని బేర్కొని విలపించుట. శ్రురుం- 
వ. మజియు భరతుంశు సామ్తాజ్యంబుం చేకొని సంతుష్టుం డయ్యె నేనిమన్మరణా 

నంతరంబున నతండు పిళ్ళ ప్రీత్యర్థం 'చెయ్యది మయొసంగు నది మత్పీ?తికాఆకుం 
గాకుండుం గాక యని యిట్లు కై కేయి నిందించుచు కాముని విటుందం 
బోవ నుదోస్టగించిన నప్పుడు కౌసల్య పతి కళ్తంబు వచ్చి మరల్సినం బ్ర తివాత్ర ఏ5 గమనుం డె కామాతిశయంబున బాహణుం జంవిననానియట కరంబున షు య యం 
జిచ్చు సంటిననాని కి యం గుమాకునిం దలంచి సంతవీంచు చు రాహు స్తుం 
డెనభానునిచండంబున దీవవదనుం డె రథనూక్షంబుం జూచి మెలుం 7 శ్రీ 

క్ర 

(SEN రామునిం బేర్కొనుచు నక్కు_మారుండు పురం బతి కృమించినం జూచి శోక 
వేగంబున ని ట్లని విలవించె 898 చ. అరదము దూర మయ్యు జవనాశ్య్టము లద్భుత వేగలీల బం 
థురగతిం బోవ్రచున్నయవి ధూలళికతంబున శాకుమారకుం 
డరసినం గాన రాయడు శను నంతయు నేర్వం దొడం7 నింక నే 
తెళువునం బోదు చెన్య రిక ది క_కటా విధి చేమిసేయుదున్. £94 

చ. సరసశదార్థము ల్లుడిచి సన్నపుటాల్లై యం గట్టి దీప్లహే 
. చురచితసౌధ భాగముల వుంంజులశయ్య ను బన్వళించునా 
వరసుకు: డాక్లంబుం దిని వల్మ్కాముం డాలి మహీజవమూబమం 
దురుకకి నాత్తతల్పమున నొ ప్పజి యెట్లు నసించు నక్క_టా. 895 ఇ - య 

లే.ధూళివృత బేహుండై యొస్పుదొటింగిపుజమినుండి ప్ర స వణంబునరదుండిముదగ 
జంబునటు లుడితుం డయి చనసెకుది్ఐ ం బె హు౯గాంతు రామునివన వాను తెల, లు ష్ణ ణం న్ యం చ, అడవి జరించునప్పుడు మృగారవము లోను వేళ నాశటకా 
దడంబడు వేళం గంటకపథంబున నేెడువేళల చంపే 
బడలిన వేళ నాకొడుకు భానమునందు శనుం దలంచి నా 
యిడుములం బెక్షైం దండ్రి యని యించుక యెనం దలంప కుండునే. 897 

క, జనకనుత యెంత జెప్పిన వినక మగనీల గాడీ ఘోరవిపినంబునకుం 
జనుచున్న దతిసుఖోచిత, మనమున దుకఖంచి యెంత మలలసనా యచటన్, 

వ, గంఫీరంబులును రొనుహర్ష ఇంబులు నగు శ్వ్యాపడారవంబులు విని ముంత 
భయంస సనో యని విలపించి కె కేయి దిక్కు మొగం బే యిట్లనియె, 
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చ. అకలుప.చిత్తుం డంచితగుణాస్పదుం డై నసుతుండు కాననో 

ర్వకిం జనియె న్మనంబు చెయి¢6 బెట్టి గలంచినరీతిం జూల. దొ 

ప్పుకొన దొడంగం బె పయిని మూర ముసుం గిడు చున్న దిప్పు డం 

బక్ములు గాన రావు ప్రసభంబున నంగము లా ర్రినొంబెడిన్ , 900 

ధుథు దశరథుడు కౌసల్యాసదనమున కరుగుట. శతం 

వ. నీవు విధవవై పతిపుత్రపరిత్య క్షం _బెనరాజ్యంబు పాలింపు మని బహుప్రకా 

రంబుల విలపించుచు నచ్చోట నిలువక యపస్నాతునియట్లు నగరంబు6 బ్ర వే 

నించి శూన్య చత్వర వేశ్యాంతేంబును సంవృతాపణ దేవతాగ్భహంబును గాంత 

దుర్చలదుఖా_ర్తంబును వాతాగ్టికీర్ణ మహాపథంబు నగుపురంబు. గనుంగొని 

దుకఖంచుచు నూతికాగ్భవాంబునుంబో లం గశ్చ్యలం బె యున్నయంత 8 పురంబు 

నకరిగి మోభిం చినమహో వ్రాదంబుచందంబున సుపర్షహృతం _బైనపన్నగంబుకై_ 

వడి రామలకత్ష్మణవై బేహీరహీతం బె దిక్కజీ యున్నదాని నవలోకింప నొల్లక 

డావారికులం జూచి కౌసల్యాసదనంబునకు నన్నుం దోడొ_నీ పొం జొండు 

చోట నీమునకిఫరితాపంబు దీజు దనిన నారు రయంబున వానుదవ్నీణ 

వార్శవ్రంబుల గ్రుచ్చి పట్టి దోడొ్క ని చనిన న గ్జేవిమందిరంబు( బ్ర, వెళించి 

తల్పంబునం దనువు వై చి యసంవృత మేదినిం బడి పొరలుచు నడ లూనిన 

చి త్తంబున భుజం బె త్తి దీర్హ సీరంబున రోదనంబు సేయుచు. బెక్కువిధం 

బులం గువమూరునిగుణంబు లగ్షంచుచు. బు త్రవి యోగసంజాతేశో కానలంబునం 

గాతియపడు చుండ రాత్రిసమయం బయ్య నారాత్రి దశరభునిపాలికిం గాళ 

రాత్రి మై తోంచె నప్పు డన్నరపతి కౌసల్య కి ట్లనియె. 901 

మ, అతివా రామునివెంటనంటినముదీ యాలోక మాకౌనువ 

క్రి తదీయాకృతిపె రమించుచును దృష్టిం జెంవ కీ వేళకుక౯ా 

ధృతిచేం గ్రమ్మణి దట్లు గావున నిను న్వీమీంపంగాం జాల స 

మృతీచే నీదుకరంబునం దనువు సంభావింపుమా యి త్తజీన్. 902 

వ. అని నియోగించిన నబద్దేవి రానుగుణకథనపరవశుం డై తన్నామంబునె 

పవేర్కొను చున్నదశ రథ్టునిదుర వస్థిం జూచి బహు ప కారంబుల నా కృందనంబు 

సేయుచు గన్నీరు నించుచు వెండినిట్టూ రులు వుచ్చుచు శోకభారావసన్నుం 

డై నయమ్మహీపలతిశ రీరంబు పాణితలంబున. బరిమార్హించుచు ని ట్లనియ. 908 

క్, ఏరో త్తమ రామునిపై ల గూరిమి యించుకయు తేక గుబుసము వీడక 

ఘగేరవిషము గృక్కెడుక్హూరోరగిగతిం గ్లైక గనలుచుండుం గాదే, 904 

రుద కౌసల్య పుత్రు,ని6 'బేర్కూని విలపించుట. .శ్రుసూ 

ఆ. అట్టిదానిం గాడి యధిప నాశేగతిం బూని పొత్తు మనంగ బోలు నకట 

ఘ్రారపన్నగంబు చేరిన యింటిలో నూహా చేని నునుజు లుండ వ$మె. 905 

వం 
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తే, తవిలి రాముని గైకకు దానునింగ నా, నర్పవై తివి యటు తై న నగరనుందు భై వృత్తిం జరించుచుభవననుం'దె, యునికి, చేవ్షిన వీశ్షీంచుచుండుదు. గద, వ. మజేయు నాహితాగ్న యగువానివేత. దర్శపూర్హ మాసరూ ప్రపర్పుంబునందు వ్రీహిగతతుపాజాలం జెట్లు రష భాగత్వంబు చేత నిర్షిషస్టం బగు నట్లు వై కచేత 'రాముండు స్వ రాజ్యావస్థానంబువలనను స్వగ్భజోవస్థానంబువలనను వినిపా తితుం డై యశేస్టంబుగా రాత సభాగత్వుంబున వినియు కం డయ్యు నని పలికి వెండీయు నిట్లనియె. , 

కే, గజరాజ మనుం డవముల, ద్విజరాజముఖుండు వినుతవిర్యుండు భత 

907 

ద్వొజుం డగనాతన యుండు జన్క,కజతోం ౫హాడ్రి యెటు నిల్వంగా నేర్చు చనిన్. 
క క్ట కె కేయికిం గా, బుట్టి యెపుడు దురఖములను బొందనివారిం గట్టిండితనమున నిప్పుడు, నట్టడవికిం బంప నీకు న్యాయమె యధిపా. 
వ అని దూజి వగచి యంత నిలునక, 
చ. తరుణులు రూపవంతులు 'నుదంచితమూ గులు రామలక్షణు 

రఫ రు వివావ్సిక త్ర దీ 
ల్వరఫలకాలమం దిటు ఎమొ లె రటు రత్నహీను ల 
బరువడిం గందమూలపఫలభతకు ౨ యలశకాననంబులో* గర 'మెతిదీ నవృ త్తి. నిలు గానక సెట్లు నసింతు రక్క_టా, 

ఉ, తేమ్ముఃడు వ్రీతితో బహువిధంబుల సేవ యొనర్వ చుండ-నం 
దముగ నీతం గూడి పృమదంబున నిషసుహా కీలు ఇ — కీ (UU) ఈ యి చ .. సమ్మతితో న యోధ్యం గల సర్వజనంబు నుతింప నాధెప 
త్య మైనరించుకాలము జనాధిప యెప్పుడు చూడం గలెడిన్, 

వ. అని యాసవపంపునం బలికి వెండియు. 

ఉ. కృన్నన రామలక్షుణు లరణ్యుము వెల్టడి వీటి కింకం చా 
రెన్నండు వత్తు. రిష్టసుఖ మెన్నండు గాంతుకు భానుమకత్కులం 
జెన్నండు తేజ మొందు మను జేశ్ళుర వుత్న ఎథుదుకిఖకోక మిం 
కన్నండు దీటు బంధుజను 'లెన్నండు గాంతు రనంతేషమూాడమున్ 
పంకజ దళ నయనుని నక అం కేరదుసమానముఖుని రమణీయ గు ణా 
లంకృచుని నాకుభూకున్ని నింకవిలోకింపం గలదె యోజన మునన్. 

కొ. వనవాసము సల్పి రయరబునం దమ్ముండు గెల సతిని ము న్నిడికొని ఇ 

ర 

909 

910 

911 

912 

913 

914 

£15 

యనిన మరల వచ్చురామునిం గనుంగెనుభాగ్యంబు నాకు గలవో వేదో. 
ఉ. పొందు రామలకుణలు భామికుమా రియు రాజవిధి నా 

నందముతోడ రాం గన్ని మనంబునం గోర్కులు పల్బవింపంగాం 
జందురుం గన్నయోపషధులచందము నొంది పురికులాంగన 
ల్బ అందముం గ ల్లో 'శ్రీకిమెంయి నెన్నండు గాంతు రళీప్సి తార్థముల్ . 9iy 
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ఉ. పన్నుగ శాఘవ్రం డడవిం బాసి పురంబున శేగుదెంచి య 

భ్వ్యున్నత వై భవస్సురణ నురిరికుమారికతొ్డడ సౌఖ్య వా 

శాన్నిధి నోలలాడుచుం డిరంబుగ రాజ్యుము. చేయయుచుండ నా 

కన్నులు చల్లగా౭ గని సుఖిస్థితిం బ్రీతిం దనర్భు కున్నండో, 918 

మె. రమణి యాజ్ఞ గలకుండలంబు లలర నాముండు సౌమిత్రి ఖు 

డ్లము వాపంబును చాలీ శృంగవదగాకారంబులం బాల్పుచుం 

ఒక ఒడ 4 
9 

బ్రమదం బొప్పలగ విప్రుకన్యగ లపువ్వంబు ల్ఫలంబుల్ గ్రహిం 

చి మహోర్థంబు ప్రదతిణంబుగం బురి సేవించు టిం ఇన్నంోం gig 

0m అట క శ . జవ 

కే, ప్రాయమున శక్రతుల్యుండు ప్రజ్ఞ చేతల బరిణతుండు ధర్మజ్జుండు నిరుపమాన 

చేజుం డగురాముంజెపుచడరు దెంచి నాదు, మో,లమూండేండ్ల బాలునిలిల నాడు. 

పీ నరనాథ తొల్లి నందనులు తల్లుల పాలు గ్యోలునప్పుడు తదురోజములను 

గప్పితిం గాంబోలుం గాకున్నచో లేశ దూడ గల్లినమంచి పాండిమొదవ్రు -. 

చందాన నధికవత్సలత నొ ప్పెడునేను మృగరాజుచే గోన్ర పగిది భూరి 

కల్మపముతి యొన కై “శీయిచే ముద్దుగుమురునిం బాసి శోకమునం గుంది 

"బే. గావలసె. బు త్రుండొక్కంండెకాని వే జెయొకం
డు లేంవట్టిసుగు ణా భియు క్రులాసి 

యిటు బకుకుదుకో కాగ్నియేర్చందొడలౌ, నేమిసేయుదు శెద్దిది కె దుంజొతు. 

కే, రాజవర్యు నిడాఘకాలంబునందు, ను త్తవాపుభుం డై నసూర్యుండు తిర్మ 
Qe. 

కరముల ధరి త్రినిం బోలె గాథకోక, మేర్చుచున్నది యధిప నన్నెట్లు మైంతు. 

_ంయైడ్టూ సుమిత్ర కౌసల్య నూజిడించుట. శుడుం- 

వ అని బహాప్రకారంబుల ఏలకించు చున్నకాసల్వ నవలోకించి యుపశేమన 

వాకష్టంబుల ననూనయించుచు సుమిత్ర, యిట్లనియె. 
28 

ఉ. వంచివివేకి వె తి విటు మానినీ ప్రాకృత కాంతీయట్ల దుః 

ఖంచెద వేల నీసుతునిం చేవలమ ర్తునిం గాం దలంచితో 

కాంచన శె లథీరుండు వకల్మహబు వుహానుభా వుం డ 

భ్యంచిత సద్దుణాభి రతుం డాతని శెందును గీడు గల్లునే. 924. 
ర్ల ద్ గా 

ను అతులాముషీకసౌఖస్టీ మెంచి ఫఘ నశిష్టాచారధ ర్లాధపసం 

వృితుం డే తుచ్చసుఖంబు. గోరక పిత్చి స్నెహంబున న్యేదినీ 

పతివాకళం బొనరింపం బూని నయ కఈొప్పం గాన క5గె న్బృవ 

కృుతుల డా నీతివిచారు. బాయుటకు నై శోకింపంగా నేటికిన్ . 925 

ను. ముదితా లత్ష్ముణుం డన్నకుం బ్రియుూడు నాపుం డై తగ౯ా భ క్రింద 

త్పదపద్య్యంబులు గొల్చుచు౯ ఫలము లుద్యత్పీతి నర్చించు చుక౯ా 

ముద మేపార నహార్వ్షిశంబు శరియె మున్నాడీ రశీంచుచుం 

డ దవతోణి నివాస మాతనికి సంతాకంబుం గావించా నే, రక 
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క, పతిసేవ సేయుకలంపున, వీతిసుత ధర్తాత్ముం డైన క్రీ రాముని స - 
న్లుతితో వెనుకొని విపిన, త్నీతికిం జనుచున్న చేల చింతింపంగన్. 927 

తే, 'తామరస నేత్ర, సత్యంబు దవుము శవము, నెర్దనము శీంకౌచంబులతనియం'దె 

సన్ని విష్ట్రంబు లో యుండుజగములందుం, బర గీ ర్తిధప్రజంబును చాదుకాలిపె. 

చ. అతని ప్రతాప మున్నతమహా త్రము శౌచ మెతింగి కానన 
శీ తి నసహిమాంళుం డంకువులచేతం డవీంపలం జీయం జాలం డం 
చికళతి గాడ్పు "రేయటవలు చి త్రహారంబుగ ఏచు చుండు స 

నృుతి జలజారి రాత్రుల సమద్వ్యూతి వెన్నెల గాయు నిత్యమున్ . 929 

మ. అనిలోం గూలిన శంబరాత్మజుని దైత్య శేష్ణు నీవీంచి చ 
య్యన నెవ్వానికి భారతీ ప్రియుడు దివ్యాస్రుంబు లర్సించె న 
య్యనఘుం డాథ్యుండు రాఘవుండు నిజబాహాకెెర్టమే తొడుగా 

య 

వన దేశంబున నింట నున్నపగిదికా వర్తించు నిరీకుం డై. 930 
క. భువి జవ్వని శరపథముం, గవిసి పగతు లంతశకాంలికస్టు లగుదు శా 

రవికులపలిళాసనమం, దవని యెటులు నిల బోల దంభోజాశతీ. 981 

తే. వనిత యెవ్వానిశె "ర్య మవార్య మేవి,ధూతకల్య్మషు లేజంబు దుర్ని రీకు 
మారఘుసాగ్టీటీం వన వాసమర్డి సలిపి, యవల( కొను సామాజ్యముది నిజంబు. 

చ. ఇనున కినుండు నీశ్వకున కీశ్వరుం డగ్నికి నగ్ని కీర్తికి 
స్థన మగుకీ రి గవ్వారికి గవ్వారి లవ్షీకి లత్మీ పెద్ద వే 
ల్పున కిలు వేల్పు భూతములలో ఘునభూతము నీకువూరుం డ 
య్యునకుల చేతకు౯ా విమతు లెవ్వరు రాష్ట్ర/మునం బురంబునన్, 93g 

చ. మెలుపుగ లన్నీ తన్నధిగమింప మహీసుతం గూడి రాఘన్రం 
డిల కభిష్. కడై జనుల శేలిక గాం గలం డేల సందియం 
బలికచ పౌరజానపదు లాతని క భ్యూుదయంబుం గోరి ని 
శ్చలమతి సర్వబేవతల సన్నుతి చేయుచు నున్నవా రొగిన్. 934 

చ. అనుపవుశోక వేగహతు-ల పురిలో గలవార లెవ్షనిం 
గనుంగోని య న్రు బిందువులు గాణ నేడ్చుచు నున్నవార లా 

యనముండు లమ్మీతొడ జనకాత్మజతోడ ధరిత్రితోడ సాం 
పెనయంగం గూడి రాజ్యమున శేలిక గాలం డెన్ని చూడంగన్. రిక్టర్ 

త్తే, అంబురువానే క్ర వల్క_ల మద్ది దాల్సి 

వసమునకుం బోవు రామభ'ద్రు నిపిజుండ 
జనకసుతమాడి_ విడువక చనియె రాజ్య 
లక్ష్మీ యాతని శకెద్ది దుర్లభము ఇాపుమ. 936 

తే, చాపశరఖడ్షములం బూని శ, న్రభ్ళ న్వ,రోండు లత్మణుం డుగృవీర్యుండు మైల 



OK 

అయోధ్యాకాండ ము, 8౭01 

నప్రమాదు. డై ప్రోచుచు నరుగుచుండ,రామభోద్రుని కొద్ది దుర్గ 'భముచెపుమ. 

. వనవాసము సల్పి రయం,బునం గృమ్మఆఅ నరుగుదెంచి వెలుపుగం జరణం 

బునకుం బ్రణమిల్లురామునిః, గనుంగొన్ నుడి సంతసీం చుకాలము వచ్చున్, 

. రమణీ మాడ్భశలను శ్లోకమున బడల కుండం డేర్సం గాం డగు నీ వి 

శృమమున శోకింపంగ నిను, హినుకరముఖ చేర్చువార 'లెవ్వా రిచటన్. 989 

. తరుణీ రామునికంశును, బరు డొక్క_ండు లేడు ధర పరుడు జగతిలో 

_ నరుదార రాఘువునియం, దరసిన లే దించు కై న నకుభం బజలా. 940 

వ 

శే. 

మహోనుభానుం డగురాముండు లతుణసహి తుం డై యరణ్యంబుననుండి 

గృమ్మణం బురంబునకుం జనుటెంచి న సామా మూూజ్యపట్టాభిషి క్ష కం జై జానకిం 

గూడి రోహిణీయు కుం డై నచంద్దు, నిభంగి వెలుంగుచు నృుదుకీనంబు లగు 

కోరంబుల వేత భవచ్చరణంబులు నంస్పృృశింపం జనుబెంచు నప్పు డీవు మేఘ 

రాజి శిలోచ్చయంబునుం బోలె బరమాన ౦దసంభూత బా పజ లంబుల చేత 

నక్కు_మార'శీఖరునిం బ్రోతీంజాదవ్రు సత్యంబుగా.  బలికితి _ శోకమో 
పూంబులు విడి చి యూఅకెళ్లు నుని యిట్లు సుని తా దేవి పూర్వజన్మ కృత భగవ 

చారాధన జనితసుకృతపరిపాకంబున శరామునిం బరమాత్తంగా చెటింగి 

వివిధవినయసా ౦త్వనాక్యోపచవారంబుల నచేక ప్ర కారంబుల నాశాగసించిన 

నాసుమిత్రా దేవివా కం చాలకించి శరద్షతం బగునల్పతోయ మేఘంబుభం౦గి 

నర దేవసత్ని యగున కౌసల్యా టేవిశ రీరంబునందలి శోకంబు వినాశంబు 

నొందె నంత నిక్కడ. 941 

జనకుని మిత్ర వర్షమును సర్వవిధంబుల పఏిశుకొల్సి కా 

నసమున కీసురాముని జనప్రియుం బాయంగ లేక రకు లై 
పనినడి పౌరజానపదవర్షము బలిోడి నన్ముహోత్తుని 

న్య్షనుకొని యెంత చెప్పినను వీడక వోవుచు నుండి ర_త్తణిన్, 942 

సముదితుం డె శ సపూర్చి మాచం ద్రుమాడ్కి_; రామభద్రుండు సా శేతరాజఛాని 

పౌరు లగువారి కెల్ల నుదారస సద్దు, ణాబ్లి గావున సళ్సి/యుం డై జై తశనర్చె. 948 

చదు రాముడు పౌరుల హాజడించుట. శుఢుం- 

. వనికిం జనపల దని చయ్యన రాముడు వారిచేత యాచితు( డయ్యు౯ 

" జనకుని నత్యాత్మునిం గా నొనరింపంగం బూని నిలువ కొయ్యనం జనియెన్. 

శే, 

- ఇవ్విధంబునం బోవుచు నారఖువంశ శేఖరుండు వారి నందజం గరుణాతరం 

గతాపాంగపీతణంబుల నిరీశీంచి స్నేహయు కంబు లగుముంజులవాక్యం 

బుల నిజపుత్రు లం బోలె ననూనయించుచు ని ట్లనియ. 945 

చెలగి మోరలు నాయందు సలుపునట్టి, భ కి బహుమానగారవర క్టులను వి 

శేనముగ భరతునిమోందం జేర్పు. డింక,మామనంబునక దియెసవ్మదమొసంగు, 
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చ. అతం డసరాజితుండును నముహోత్తు(డు గ్ _రిరథుం డమర్షి ప్రా 

UK - జనకునిపనుపున భరతుండు, ఫఘన రాజ్యు పదస్ట 

శ 

జ్జ తేముండు వీన్నవాం డయిన ఇ జ్ఞానముచే? గడుం చెడ సమన 
నతు తగుం గాన నింకల దగ మో కొనుభూపకుం జె డై ననాథు౯ డై 
తతమతిచేం బీయంబును హితంబును జేయుచు నుండు నిచ్చటన్. 947 

స్ట్ ౧ డయ గావున మన మ 
య్యానఘునియానతి. గ కొని యనిశేము వ _ర్థింపనలయు నలీశయబుద్ద్ధిన్. 948 
కావున మాకు ముత్సీ)ికొఆకు. నకం డెట్లు పరితేపింప కుండు న ట్రనూనయిం 
చుచు నతనియా యాజ్ఞ నుల్ల ంఘీంప క మదాగమనంబుం నోరుచుం డద్రీశవ రు గు లె 
యుండుం డని పలికిన నప్పు దవ్వురజనంబులు రామభంద్రు 0 డెట్టు వితృవచన 
పషరిపాలనరూపధ ర్మంబునందు సంవ్లితుం డయ్యె నట్లు తదాధినత్యంబు. గోరు 
చు నముహోత్తు నుక్హేశించి విలపించుచు, నన్నీరు నించు చుండి రప్పు డారా 
ముండు సౌమిత్రి నహి హీకుం డె బాప్పవీహితలోచను లై నపురజనంబుల రజ్జు 
వులచేతం జోల స్వగుణంబులవేత సానర్షి చుచు వతితగిరితగనునం బునం బో 
వుచుండ నప్పుడు సయోజ్ఞ నతపోవృద్ధు స లై నవిప్రులు వయశప్రకంపతమ స్తకు 
స్త్ మిక్కిలి వృద్దు అగుటనలన సమిోపభా వనాశ చేత దవ్వులం జూచి రాము 
నినృపావిశేషం బుగ్గడించుటకుం దదీయరథకీలికహాయంబుల నుద్దేశించి యి 
ఖ్రనిరి. 

949 

. రామరథ ప్రకీర్ణ వాయరాజములార సమిారసన్ని భో 
దా మరయంబునం జనక్ దాశరథి న్వెసం గ్ ఏ మ్మతింపుం డ 
సే మని ద్రావ్యాణో త్త తవుము ఖేరతసూం కిం దేరన్మ_రించినం 
జా మదిలో సహింపం డతిధార్షి కుల చెట రఘూద్వహూుం డొగిన్, 950 

తె.అవనిలోం గర్ష్మ వంతంబు ర నభూత్క, సంఘములయిందు మిక్కలి శ్లాఘనీయు 

షా, 

లట్లు గావున | మిరు దయాసమృద్ధి, మా మనవి బుద్ధిం గ్ర కొని మరలుండిపుడు, 
రవికులసా ర్వభామునిం బరాక్ష 'నుకీలుని రామునిం బురో 
పనననిహోర వురి సలుపం నని పోవుట మాని మిరు ఖై 
రవతరసింవాముఖ్య మృగ రాజవరాజిత మైనదండకా 
టవి కిటు సాహసంబునం గడంగి వెసం ; గొని పోవ జెల్లునే. 952 

యయ బి ము ప్ర, లందు రాముని సనమునకు6 బోవలదని షా ప్రాక్టించుట. చఖైరయుం- 

* అని యిట్లు విలవించు చున్నయాావి, పృవరులదీ నాలాప్రంబు లాలకించి రాముండు 
త్రాహ్మణవాక్య శ్ర శ వకానంతరంబున రథగమనంబునందు దోవం బగు నని 
యును చ్రా హ్లణాశాషసనంబున వృతీభంగం బగుననియును దలంచి రథంబు 
డిగ్గి తేదాగచమునపర్ట ంతంబు సన్నికృష్టపదన్యాసుం డై డె చారి (త్రృవత్సలుండు గావున చా ల్రాహాణుులయం దకివిశాషసంబువలనం చాను రథారాశుండై యుండి 



అయోధ్యాకాండ ము. 808 

వదాతు లయినవారలం గృవ్మణీంప నుచితంబు గా దని నిశ్చయించి పాద 

సంచారంబున వనపరాయణుం డై. మెల్లనం బోవు చుండె నప్పు డారఘువుంగ 

వుని డాయం జని యావృద్ధవిప్రులు లు సంతపాంత8కరణు లై యిట్లనిరి, 98 

సీ అనఘాత్మ నీమంగళొకృతిం జూడక యొకనిమివం బై న "నోర్షశేమిల 

చేసి నీమృదువాగ్వి శేషంబుే బభూూ కే కృతుల మై వనభూమి నతీసుఖాొబి 

నలరుచు నుంజెద నునునాస పెంపున వచ్చుమ మి బట ద్రోచి పుచ్చి న నీకు6 

బోవంగం జెల్లునె భూతదయాళుండ వె వై ననీవె దయావిహీనబుద్ది 

శే, ద్వోజవరో చక జేసిన వేణి యొకడు, కన రత్నీంపం గలవాండుగలంటెజ గతి 

నకట యీచంన మైన ని న్నధికధర్ష్యం నిష్టుం డని సూరిజను లాడ నర్హు రెట్లు 

వ మజియు బ్రవాస ంబంధిసకలమం త్రతేం త్ర జ్ఞానోప యోగానుస్థానయాపంబు'లై న 

యస్మ దీయకర్య ంబులును చాత్రారణి దొరీరంబున దీషజస,_ంధాధి కాఢంబు 

ల నగార ర ,సకో్యవావనీయదాతీ ూగ్ను లును గాతుకాతి శేకంబున ననుసరించి 

వచ్చుచున్నయవి వాజి వేయసముళ్థితంబు లై తె నయస సృదీయపాండురచ్చత్ర తే ౦బులు 

కరన్యేఘంబులభంగి వెలుంగుచు నివియే వెనుకొని యరుగుచెంచు చున్న 

సీయాత తపత్రంబులచే చేత నననా _ప్పచ్చత్రుండ వై వెన నీకు రవికిరణంబుల వేడిమి 

సోశకుండ నీడం గావించెదము వేడమంత్రానునారిణి యగు నస్మత్పరమధన 

భూతంబు లైననస సద్బుద్ధి భవన్నీమి త్త తంబు వనవాసానుసారిణి గా నొనర్పంబడీ 

యె వేదంబులు మావా నయంబుళయంద యున్నవి పాతి వ్రత్యరవీత లుగు 

నస్మత్పత్నులు గృహూంబులయంద నిలువంగలరు భవన్నివ_ర్హ రృనంబునం డస్మద్బు 

గ్గ సునిక్చిత యయ్యొ నింక నీవు వనగమననిశ్చయంబు సేయం జనదు ధర్మపరా 

యణుండ వై నవీన ఇ ద్రాహ్మణప్రార్థ నాచరణ యా పధ ర్య నిరచెశకుండ నగుచుండ 

నింక ధర్మం 6 బె ల్తెజంగునం ఒ వదర్షిల్దు నిభృతాచారుండ వై ననీవు వాంస 

కుళ్ల శీరోరువాంబులును మహీ ఫతే' నరజోపార్టి శ ఫంబులు నగుమాశిరంబులచే 

యాచితుండ వై మరలు మని పలికి వెండియు నిట్లనిరి, ర్రిగర్ర్ 

చ, రవికులవరర్ణి రము నగరంబునకుం జను "దేర వేని భా 

దివిజులు త్వద్వి యోగ జవితీర్ల నుహావ్య్వసనాభిపన్ను లై. 

తవిలి ద్విజార్హ యాగము లుదంచితభ కి కి నొనర్చ రందున 

న్పవనవిఘూత ఫ్ దోపు మది సంగత నుయెడు నీకుం జూడంగన్ = 956 

క, వినుము చరాచరభూతము, లనఘాత్మేళ భక్రియుతము లై దై నమున 

న్నినుం గ్రాక్థి ంచును నున్నవి, సునిశితముగ భక్తులందుం జూపుము కరుణన్ . 957 

తుడు రాముండు తమసాతిరంబు€( జేరుట. చ్రైుధుం- 

వ. మజియు నఖిల జనవహృదయనయనానందకరుండ వైననిన్ను విడువం జాలక 

నీవెంటం జనుదెంచు చున్నయస, దాదిపురజనుల భాగ్యుంబు నాలోకించితాము 



$04 గోవీ నాథ రామాయణము 

ను వెనువెంటం బోన గముకించి మూలంబుల చేత వాతేగమనవేగంబుక పురజను 
లకుంబోలె.డమకు రామానుయాన భాగ ఫ్ట్ంబు లేదయ్యె నని చింతించి వాయు 
వేగంబు చేత నాఫోశించు చున్న వానియల్ల చూపట్టుచున్నమహోన్నతంబులై న 
పాదపంబులనాూ నాహారసంవారంలబులు మౌని చేష్టలు దక్కి. వృవ్షైకస్థాననిష్టి, 
తంబులై సర్వభూ తానుకంపి వె ననిన్ను( ట్రైక్టించుచున్నఖగంబులను విలోకిం 
పుమని యిట్లుబనాు ప్ర కారంబుల దుఖం చు చున్న యావి ప్రో త్తములదీ నాలాసం 
బు లాలించి కల్యాణగుణాభిరాముం డైనరాముని నివారించుట కడ్డంబు 
నచ్చెనో యనం దవుసానది యాసన్నం బయ్యె నప్పుడు సుమంత్రుండు మార్ల 
పరిశ్రాంతంబు లైనహయంబులం దెచ్చి యమ్మహానదీజ లంబుల6 గడిగి మృదువు 
ధురఘాసంబు మేవి తవతణంబునకుం జాలియుండె నిటు రన్యుం బగుతవముసా UU | యి 
తీరంబు నా శృయించి రాముండు నీత నవలోకించి లత్మణున కిట్లనియె. 95% 
అనఘ రవీ య _ సమించెనుు వనవాసంబునకు నొక్క_ వాసర మయ్యెకా 
మునుపటినలె నీవు మనం, బున గృవాసౌఖ్యాదివాంఛం బొందకు మింకన్. 
పగ లెల్ల నడవిం గ్రుమ్మరి, ఖగమృగములు తనుకు వలయు కేందువలందుం 
డగుదీతిం జేరినందున, సుగుణాథ్య వనములు గంకు చూన్యము లయ్యెన్ . 

. విను మిప్పు డయోధ్యాపుర, జను లందటు బాలవృద్షసహీ తంబుగ నె 
న్యునమున నడలుచు నుండుదు, రనఘా మనరాకం దలంచి యంధుల భంగిన్ ,90] 
అనుపమసద్దుణముల చే, ననవరతము విషయవాసు లవనీపతికికా 
మనకు భరతశత్రు ఘ్నుల, కనుర కులు గారె వారి కోడలు జనించెన్. 009 
జననీజనకులు సారెకు, _వనగవానముం దలంచి తలంచి చారక్' మదిలో 
ఘనశోకంబున. గుందుదు, రనఘాత్మ తదాల్షి కాత్మ నడలెదం జుమ్మో. 908 

. అయిన నేమి భరతుం డఖలధథర్మవిదుంశు, కరుణ జేసీ యేల గావ కుండు 
నతనిభ_క్రిభావ మరసి జెందంబునల గుంద కున్నవాండ. గొంతధ్భతిని, 964 

. మాటేయు నన్ననుసరించి ననంబునకుం జనుచెంచుటం జేసి నీవుచితం "బా చరించి 
తివి వై దేహీరతుణా ర్థంబునందు సహాయత సంపాదనీయంబు గడా నేండు 
వనవాసోపక్రమదివసం వీశమసాతీరంబు మహావే త్రంబు గావున నీరాక్రి 
జలపానంబు. చేసి యిచ్చట నుపవానంబు సేయుద మని పలికి సుమంత్రు,౦ 
జూచి నీ వశ్వరతణంబునం దప్రమత్తుండ వై యుండు మని నియమించిన 
నతం డయ్యశ్వుంబుల బంధించి సన్ఫుద్ధఘాసవంతంబుల గావించి ప్రృత్యాస 
న్నుండై. సంధ్య నుపాసించి మరిజుపల్ల వంబుల దల్సంబుం గావించిన నారఘు 
వరుండు కృతానుష్టానుం డె సీకాసహీతంబుగా. 'సుమం త్ర విరచితీపల్లవ 
తల్పంబు నధివసించేం బురజనంబులు మార్లాయాసఖేదంబున మై మజుచి 
నిద్రించు చుండి రంత లత్ముణుం డన్నదిక్కు. గనుంగొని నూతునితో నచేక 



క, 

కే 

అ యా ధార్ట కౌండము, 805 

ప,కారంబులద దదీయకలాన్టణగుణవి ఇపంబులు వక్కాణించుచు నిడ్రాసుఖం 

బులు విడిచి జాగరూకత్వంబున నప్రనుత్తుం డై రశీ ంచుచుండే నిట్లు గోకులా 

కులతీ రఇయినతీ మసానదితీర్తంబున నారా త్రి వసియించి యరుణోదయకాలంబున 

రాముండు మేల్కనీ నిద్రించు చున్నప్రకృతిజసంబుల నవలోకించి పుణస్టలమ. 

ణుం డైనలక్షుణున కిట్లని యె. | 96 

అనఘా చూచితె యూపురు జను లెంతీయు మనల విడువంజూలక వనికిం 

జనుజెంచెడ మని కుతుకం, బున బడి యున్నారు వృతేమూలముబందున్ . 

ఉడుగు6 డని యంతం జెప్పిన నుడుగరు వల దనుచు నింక నొ త్రి పలికినం 

గడువడిం దమప్రాణంబులు, విడిచెద మని యున్నవారు వెజ్టితేనమునన్, 967 

వ శజింగి చేని విడువక నున వెంట, నరకుగుబెంతు రదియు భరము గాన 

గడంగి నిద్ర లేచుకంచు ముంగల మాన, మరద మెక్కి పోద మతిరయమున. 

. మజియు నీ యితోకుపురవాసులు నాయం దనుర క్తు.లె నన్ను విడువంజాలక 

వృతుమూలంబుల నాశ్రయించి నిద్రించు చున్నవారు గావున వీరల వంచించి 

చను టొప్పు ఏ రరణ్యంబునందు సంచరించుచు నిడుములం గుడువం జూల రని 

పలికిన సామాద్ధర్మస్వయాపుం డై నరామునిం జూచి 'లబత్మణుండు దేవా యిదియే 

నాకుం జూడ యు క్షం బై తోంచు చున్న దట్టు గావింపు మనిన నారాముండు 

సుమంత్రుం జూచి రథంబు రయంబున నాయితేంబు గావింపు మనవుడు నతండు 

జవసత(సంపన్నంబు లై నపాయంబులం బూన్ని సజ్జంబుం జేసి తెచ్చిన నారఘు 

పుంగవుండు సీతా లత్ష్మణసహితంబుగా రథారోవాణంబు. జేసీ యమ్మహోనది 

ను త్తరించి మహామార్లంబు నాశ్రయించి లీస్తుంబునం బోవుచుం బురజనమో 

హానార్థంబు సుమంత్రు నవలోకించి మనపోయిన తెజంగు పౌరు లెజుంగ కుండు 

విధంబున నీవు కొంతదూరంబు రథం బయోభధ్యాపురంబున కభిముఖంబుగాం 

దోలి గృమ్మణ వనమౌార్షంబునకు మరల్పు ననిన నతం డట్ల కావించి కృమ్ముజు 

రథంబుం దోలుకొని రామునికడకుం జనుదెంచిన నమ్మహోత్ముండు సీతాలత్యుణ 

సహితంబుగా సపరిచ్చదం బె నరథం బెక్కి_న నాసునుంత్రుండు తపోనన మొ 

ర్లంబు6 బట్టి హయంబుల రయంబునం దోలిన నవీ వాయుజవంబునం బోవు 

చుండె నిట్లు రాముండు జానకీలతణసహీ తీంబుగా రథారోవాణంబు జేసి 

ప్రయాణానుకూలమంగళసూచకనిమి త్తదర్శ నార్థం బొక్కింత రథం బుదబ్ము 

ఖంబు గావించి నిమి త్తస్వీకారానంతరంబున దశీణాభిముఖంబుగా ననమొ 

రంబు6 బట్టి చనియె నంత దమసాతీరంబున నిద్రించి యున్న పొఠజనంబులు 

ప్రభాత కాలంబున మేల్కాంఛి రామునిం గానక దిక్కులు గలయం దిలకిం 

చుచు శోకోపవాతచిత్తు లై కొండొక సేపు చేష్టలు దక్కి యుండి వెండియు 

వల 
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నొక్కి౦త 'తెలివిం దాల్చి కన్నీరునించుచు విహాద వేదనావిశేషంబున, దనులో 
నిట్లని విలవీంచిరి, 

969 
యయ పౌరులు నిద లేచి రామునింగానక' విలపించుట, చఖైరుం- 

ఊఉ అక్కట రాముడు న్మనల నారట పట్టి దయావిహీనుండై. 
చిక్కక త్రొచి పోయె దరి చేర రానివిపత్పయోధి నిం 
కెక్కడ నీంయవార మింక చెవ్షిండు రత్షకుం డేది దిక్కు నేం డెక్కడ వచ్చె నీనిదుర యెంతటి మోసము వా ని త్తజిన్, 970 ఆ. నిర్మలచిత్తు. డంచితసునీకినిదుం జు దయాపయోధి స 
ద్ధర్మన్ ౯రదుం డభయదాయకుం డీశర్టిరు. డంచుం జ నవమం దర్శిలి నమ్మి యున్నమము నక్క_ట యిక్కడ నొంటి డించి య్ ధర్మ మటంచుం బోయె నిల ఛార్షికు లీగతి విన్న మెత్తుే, 97 | 

ఈ, రాముని భానువుత్కు_లలలాముని గోమలనీలనీరద 
శ్యామునిం బానసీ మేన నిక ద్రాణము నిల్చ్బల నేల చిచ్చులో వేవుటుం జొచ్చి యెన నడవి నిరివపాన మొనర్చి మొన నిం "కేమి యొనర్చి మొన మన మిచ్చటంః జ త్రము నిక్కువంబుగన్, 979 

క, జాలిం బడి తనసుతులం, బో మనల నేఘనుండు భూరికరుణ చే( బాలించు నట్టిరాము(డు, వాలాయము మనల విక్షిచి వనమున కరి౫న్. 973 క్ వలాగు బ్రతుకుదము మన, మేలీలం జంంత మెచటి కేగుద మకట్రా శాలిం దల్లులం బానీన, కాలులగత్తి నయె నేడు పరికింపంగన్, 974 
తే, రామభద్రుండు లేనిపురంబు కూన్య,గృహాముగతి నుండు దాని చేరీతిం జూత మచటివారలు రాము డెందరి౫ ననిన నేమిచెప్పుద మింక్ం దెజులెద్ది మనకు, 
వ, అని బహూ ప్ర కారంబుల భుజం జెర్రి రోదనంబు సేయుచు రామరహీ తం బైన పురంబు సొర నొల్లక రథం బరిగినచోొప్పునం గొంతద వ్యరిగి మార్లనాశం' బగుట విబూదరిబు నొందుచు. జేయునది లేక మరలి పురమార్లంబు బట్టి వివత్స్ లయిన మొదవులచందంబున విలవించుచు చె వోపవాతుల మైతి మింక నేమి సేయువార మని చింతించుచు నరిగి చం ద్రహీనం బె నగగనంబుపోలికం దోయహీనం జై నసము ద్రంబుభంగి గరుడునిచేత నుద్దుతపన్నగం బెన చాదంబుపోలిక నిరానందం చ నయయోభధ్యావురంబు సొచ్చి చాని శోభా మైన్యంబునకు శోకించుచుం గన్నీరు నించుచు విప్రణన్షప్రమోదు లై పుత్ర దారగ్భృవాడెత్రాదులయ ందు మమత్వంబు మాని యమూల(ంబు లె నస్వగ్భ హూరిబులు ప్ర వేశించియు దుకఖసహితం మ్రైనస్వజనంబు నిరీషీంచి దుఠఖోప హాతు ల స్వపర వెళ్యస్వజ నాన్యజ నవి వేకంబు లేక ఫొండొకనేపున కత్ధిప్రయ త్నరబునం దమవారి నెతింగి వారలం గూర్చికొని వారికి రాముండు నంచింఛ్ళీ 
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యరిగిన చందం బంతయు వినిపించి బొప్పువిహితముఖు లై కన్నీరు మున్నీరు 

గా రోదనంబు సేయు చుండి రప్పుడు వివళ్ణరూపులును శోకవీడితులును 

చాప్పవిస్ణ్రతలో చనులునుదుళఖోపహాతీ చిత్తులును రామపరిత్య కులు నగునప్పుర 

వాసుల ప్రాణంబు లుద్దతంబు అయిన ట్లుండే వణిజు లంత ర్భాహ్యసంతో వంబు 

లు విడిచి బేహారంబులు సేయు టుడిగి టీ చ్చవడి యుండిరి గృహస్థులు మజ్జన 

పాన భోజనశయనాగ్నిహో త్రాదికంబు విడిచి ధనలాభవ్యయంబు లెజుంగక 

యెమియుం దో౭ంచ కుండీరి చాతుర్వర్హష్ణంబుల వారును దవుకు నియతంబు 

లై నధర్మంబులకుందప్పి చరించుచుండిరి ప్రథమజు లగుపుత్రులం బొంది తల్లులు 

వార్షింపక పరమదు[ఖాక్రాంతీ లె యుండిరి యిట్లు గృవాంబులకుం జను 

"జెంచినభ ర్తలం గూడి పౌర కాంతలు దుఃఖార్త లై తో త్రంబులచేత ద్విపంబు 

లంబో లె దీక్లవాక్ళంబుల చేతే గృహపతుల గర్హ్హించుచు నీట్లునిరి. 076 

యుడు పౌరకాంతేలు భ_ర్హలతోడ నానా పృ్కకారంబుల విలపించుట. శఖురుం 

. కరుణ దలిర్ప లోకముల. గావ నరాకృతిం బుటిన టయా బటు 

వారి యగురాముభదు ని వుహామహు నెచ్చట నున్న సంభ తా 

దరమున జూడ కింట సుత దారలపై రమియించు చుండు న 

ప్పురుషులు కల్యహాత్తులయి పోదురు దుర్లతికి న్నిజంబుగన్ 977 

. పభరమారతు( డె నరామునిం బరికింపంగ చేని నీతి బాహూ్య్యూల కిల మం 

దిరసుతభారాకభోగో, త్కరనుఖముల'ేత నేమి శార్రము దలఃపన్, 918 

రయమునం గాననంబునకు రాముని వెన్కొని పోయినట్టెదు 

రయయుతుండుం బవిత్రుం డయి నవ్యశుభం బడి గాంచు నన్నచోం 

బ్రీయుం డగురామునిం బరిచరించుచు. గానకు నేగినట్టిసి 

తేయు నలలక్షణుండు సుకృతం బది గాంతు రనంగ జృిత్రమే, 979 

. రామునివెంట వనంబున, కామెయిం జనినట్టితము. డతం డొక్కండె పో 

దీమంతుడు సత్పురుషుడు, శ్రీముంతుం డన్యుజనులం 'జెప్పంగ నేలా, 980 

. సదమలచరితుండు రాముడు; పదపడీ నుజ్జన మొనర్చి పానము సేయ 

న దిందలంచునటికొాలయులు నదులు తటాకములు గడుధునంబులు గావ.981 

ఢీ 6 

కడు రమ కాననము లగు, నడవు లనూపములు సరసు లదులు నదము 

ల్పగబడ రఘుకుల శేఖరు, నుడుగక శోభింపం జేయుచుండుం బ్రీతిన్. రికా 

, మళియు ననంబులం' గలవిచిత్రకుసుమావీడంబు లగునగంబులు రామునిం 

బరమాతగా చెజింగి స్వనిష్ట్రభ్ర మరరుంకారమంత్రో, చ్వారణపూ రక ౦బు
గా 

స్వ శాఖాకరధృతమంజరీ రా పపుప్పాంజలుల చేత నమ్మహాత్ము ననుదినంజును 

బూజంచు చుండు. బరగ్గతేంబులు సమాగతుం డైన రాముని జూచి యను 

శ్రోశంబువలన నకాలంబునందును స్వనిష్టవృకుద్యారంబున ముఖ్యింబులయిన 
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ఫలపుప్పంబు లొసంగుచు బహుభాతుమభుండితంబు లై ననిర్బ్య రంబువలన 
విమలతోయంబుల నొసంగుచు నిత్యంబును సేవించు చుండు6 పాదపంబులః 

స్వమూలావకీర్యమాణ కుసుమపల్లూవ విరచిత శయ్య్యాతలంబులం దధివనించిన 
రాముని రమింప జేయు చుండు వముజీయు చెందెందు వనీయించు నవి యెల్ల ( 

బ్రీయాతిథిం బోలె రామభద్రుని సత్కరించుచు నుండు నమ్మహోత్తుం డెచ్చట 
వసీయించు నచ్చట నించుక యైన భయంబును బరాభవంబును లే కుండు 

మహాళూరుండు మహాబాహుండు మహా తేజుం డాపుణ్యాత్తుండు సర్వభూళం 
బులకు బరముగతియు6 బరమపరాయణుండును గావున నన్గుహానుభావుని 
పాదసేవ మోకుం బరమసుఖసాధనభూత మొ యుండు మన మిప్పుడు వనం 
బునకుం జని మోకు రాముని సేవించు చుండు చేము సీతను సేవించు 
చుండెద నురణ్యంబునందు మోకు రాముండును మాకు నీతయు నిత్యం బును. 
యోగ చేమంబు సేయు చుండుదు రట్టిపరముస్థా నంబున నుండక దురఖవోకం 
బుల బడలుచు నిరానందపుల మె యమనోజ్ఞంబును నృప్రశే_స్తంబును సోత్మం౦ 
ఠితజనంబును జి త్తనాళశకంబు నె నపురంబున నెట్టుండుద మదియునుం గాక.988 

కే, అకట కై శేయి డయ రాజ్యం బధర్శ, కలితమై నాథవంతంబు గాకయుండు 
నిచట మనకు వసింపంగ నెట్లు వచ్చు, ధనము జీవిత మది యేల తనయు లేల, 

ఆ. రాజ్యకారణమున రవుణునిం దనయుని, విడిచె నట్టిదుర్వి వేక యెన 
రైక యింక నూరం గలవారి నెవ్యారి, విదువ కుండు దాని విడువ వలదె.9క్ 

క, జీవించి యున్న కేకయ, భూవరసుత మైల భృత్యభూతల మగుచు 
న్లివ్ంచి యుండ జాలము, జీవితములు సాయీ గాం జెప్పెద మింకిన్. 988 

కే. పరణ నెవ్వతె కృపమాలి పార్టి వేం ద్ర, తనయు రాముని. గానకుం బనిజె నట్టి 
లోకవిద్విష్టమకి మయొనవై. క మ్రోల, నెగులు దక్కి యొవ్వా రెట్టనీలువంగలరు. 

ఈ. రాముండు కానకుం జనియె రాజవకేణ్యు(డు శోకకర్శితుం 
చై మని యుండ జాలం డతం డంతము నొందిన వెన్క నీపురం 
వీమహీ యీసమ_స్తజనబ్బంద మనాయక మై యుపద్రుతం 
బై మితి లేనిదుగఖమున నశు వినాశము నొందు నెంతయున్. 985 

కే.మిారు పత్నీయుతంబుగ ఘోరవిషము 
నర్థిం గోలియు మృతి నైన నధిగ మింపుం 
డట్లు గా బేని సుగుణాఢ్యుం డై నరాముం 
డర్థి వసీయించువనమున వైనం బొండు. 969 

కే. అకట మిథ్యాస్థీవివానీతుం డయ్యె రాముం డూర భరతునిముంగల నుంటల౭చేసి 
యురి బశుమారకునిమైా,ల నున్న పశున్ర, లట్ల నిశ్చితమరణుల మైలిమి గద, 

శ శా జీవాతచులడు గూఢజత్రుండు మహోరస్కు_౦డు లోక ప్రియుం 

ఆ 



వ, 

అ యో ధ్వాకా౦వ ము. 809 

డాజానుస్థిరబ' బాను 'డంచితఫఘున శె్టాముం శునుం బూర్జి మా 

రాజూస్యుండు నుహారథుండు ఘను: డారాముండు నాసావనీ 

రాజై న్మ్నోభిలం జేయు చుండు నెపుడు నృంగ త్రనూరో చులన్ , 91 

. మటీయుం బూ రాగభిభాపి యు నుధురభావి. 

మైనరాముండు వఫవిభ౦ంగి నదపయందు 

సమదదంతియానంబున సంచరింప. 

గని వికినవాసులు మువంబుం గాంతురు కద. sje 

అని యిట్లు నాగరస్ర్రేలు బవహుప్ప కారంబుల భోజనము సజ్జనకశేయనాదు లుడీగి 

నానావిధదీనాలాప౦బుల కః వించుచు మృత్యుభ యాగముంబునందుం బోలె 

నాక్రందనంబు “సేయుచుంకం దదీయదుషఖంబు సహింప లేనివాండు వోలె 

సూర్యుం డ_స్తమించెం బదంపడి రాత్రి ప్రన్నర్తించి నప్పుడు సాకేతనగరంబు 

గాఢసంతమస సపరిపూర్ణం 2 లె నష్టజ్వలనసం పాతం బె ప శాంతాధ్యయనపుణ్వ 
UL 

కథేతిహాసంబై శూనగ్టీవిషణిమార్లం బై పృణష్ట్రహర్షం బై నిరాశ్రయంబే నష్ట 

నమత్రగవాం బై బ౫ెనయంతరికుంబు ననుకరించ ముజియు నప్పునస్తీ సీలు వినయ 

వివేక పి పియంబుల చేతం దమసుతులకం“శు నధికుం డై నరామునిం దలంచి శ్రాళ్ళ 

పుత్ర, సహితంబుగా రోదనంబు సేయుచుండిరి ప్రశాంతనృత్యోత్సవగీతవాద్యం 

బన నిరానందం బె యపగతపణ్యవస్తు ప సారణం బై యయోభధ్యానగ రంబు 

సంతుభితోదకం శ బె నమహోర్ల వంబుభి' ంగ నయ్యె నిట రాముండు తీనుసాతీరం 

బున6 బురజనుల విడిచి నాంటి రాత్రి -వేంగనంతకుం జని సూరి రో్టదయసమ 

యంబున నాహ్న్క కృత్యంబులు దీర్చ విత ఎవాక్యుః పరిపాలన తుముం డె దూ 

రంబు చనిచనీ కోసల చేశాంతంబు డాసి విక కృష్టసీ మాంతంబు లగు(గ్రామం 

బులును బువష్చీత కాననంబులును విలోకించుచు సీతాలత్షణసహితుం జై లై పోవు 

చుండ నప్పు డచ్చటి (గామోప(గ్రానునివాసు లగుజనంబులు రామునీవన 

పయాణంబుం జూచి తనులో నిటనిరి. రంల 
లీ రం 

రురు వనంబునకు6 బోవురామునింజూచి గ్రామనివానులు దుజఖించుట. ద్రం 

అక్కట దశరథు6 డాలీమవూటకుం వ్రీయపుత్రు, 'నేగతి వనంబునకు. బనివెం 

దనవంళధ ర్య ౦బు దప్పి కై శేయి మగనికి దుర్నయ మెట్టు గజ పె వీత 

డసమాన చంసుబలాధ్యుం డయ్యును దానిహితకుతిందా నెట్లు నీయకొనియె 

నతిసుఖోచిత ముగ్ధ యబల మహాోసుకుమాారి యీోాధరణీకుమారి యెట్టు 

శే, భయదవనమున నడుములు వడం దలంచెె నెంతయాపద వాటిల్లై నిపుడు విరి 

కో 

శిబి చేయంగం గలవార విాశ్వ రాజ్ఞ, మోజీ నడువంగ 6 డరమె యొవ్వారికై న, 

అని యూగతిం గోసలవిపు యనివాసులు దు ఖత ప్తులై విలవింప 

స్ట్గుం జారఘుపతి వారలు యనూనదీనో క్షి వినుచు నటు చని (మ్రోోలన్ ,995 
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క, సాదరమునం బరిమళల్కీ తోదకపరిపూర్ష మగుచు నొప్పెడిడాని 
న్వేడత్రుతి యనువరనది, నాదళరథసుతుండు దాటి యవ్యలం జనుచున్, 996 

క. విములోదక యె కమన్కీయనురాళరుతాభియు క్ల మైగోకలయు 
_క్షమన్ జ్ఞానూపక మొ యవు రెడుగోవుతిని దాంటి యరుగుచు నవలన్. 99% 

క. నవరాజీవోత్సలకై , రనగతనుకరందలంబ్దరన్యు భ్రవురీ 
రననాదిత యె యొ ప్పెకు, నవజఖ యగుస్యందికాఖ్యనదిని దరించెన్. 995 

వ. 9 ట్లమ్థపోనది నుత్తరించి తొల్లి య్యిమె్రకునకు మను నొసంగినట్టి స్యంధికాఖ్య 
నదీవముర్యాచం మై నదాని నవాంతేరజనపదావృత మగుడాని. గనోసల'ేశవిశేషం 
బువై దేహికిం జూపుచు నతిత్వరితగమనంబునం బోవుచు సుమంత్ర, నవలోకీం 
చి ముత్తహంసస్వురంబున ని ట్ర్టనియె. 999 

చ. కడంగి చతుర్ద శాబ్బములు కాననవాస మొనర్చి క్రోమ్మణుం 
దడయక నేగుచెంచి తలిదండ్రులు కామితము స్పృటింపంగా 
నుడుగక రేపుమాపు సరయూతటపుష్పీతకాన నంబునం 
డరిన క"తుకంబు 'వెలువారంగ నెన్నండు వేంట సల్పెదన్. L000 

దయా రాముఃడు జనపదనివాసు లగుజనుల నూజడించుటు, రుణం 

వ. "వెంట శిష్టాణచారం బగునే యని యంటి చేని. 1001 
సీ. అనఘాత్త్మ్మ యీలోకమందు రాజక్టల కడవిలో వేంట శ్రీడార్థ మగుట 

నవసరం 'బెజి(గి సదాచారపరులచే మానక స్వీకృతం శై నడానిం 
జల వేధనారంబు శరణాపధరులచే ననిశ మాకాంశీ శం బె నదాని 
సరయూనదీతీరసంజాతవన ములో నించుక తేట గావించువాండ 

"లే. నరయ రాజుల కీరీతి యవనిలోన, నతుల మై సమ్మతం బయి యలరు చుండు 
ననుచు నీభాంగి రాఘనవుండమృతమధుర, భావ ణంబులయంబలుకు చుం బ్రాభ వమున, 

న, ల్టుంబున నగ _స్తష్టది శాభిముఖుం డై పోవుచు విశాలంబు లగువురంబు లర 
౯ష్టంబులు. గ్రామంబులు విలోకించుచు+ గోసల బేశాంతంబుం జేర యయోధ్యా 
భిముఖుం డై యారబ్ధవ్రతనిర్విఘ్నపరిసమా _పుర్థ్ధంబు నిర్షమనసమయంబున 
శిష్టాచారప్రా ప్పపుర బేవతా నమస్కా_రంబునకు సంకటంబుచేత * నవ కాశంబు 
లేమిం జేసి యమ్మహోపురివలన ననుజ్ఞం గొనువాండై శేలుదోయి ఫాలంబునం 
జేర్చి యిట్లనియె, 1008 

ఉ. ఓపురరాజమా సురపురోపమభామము నీకు నిత్రముం 
గాపుగ నున్న'డై వతనికాయముతోం దగ నాన లము మా 
కీపనిం దీర్చి శ్రమ్మఆ నహీనగతిం జనుచెంచి యవ్షలం 
జాపులవిందు గాంగ నినుం జూచెద మింత యనుగ్య హింప'వే. 1004 

న అని పలికి భక్తిఫూర్వకంబుగా నమస్కరించి. పదంపడి దర్శనార్థం బరుగు 



శైల 

అయోధ్యాకాండ ము. 811 

'జెంచి దుళఖంచు చున్న జానపదుల నవలోకించి వారల దుకిఖనివారణంరబు 
థొజికుం దానును బాప్పపూర్ణముఖుండై దవ్సీణభుజుం బె శ్రీ యిట్లనియె, 

. అనఘాక్తులార యథార్హ్యంబుగా6 దొల్లి నాయందు మోచే నొనర్పంబడిన 
యట్టియనుక్రోశ మనుకంపయును గడు బావీయ మై దోంచెం బరంగ మికు 

బవహుకాలదుగఖానుభ వముకొటణకు నిది చేకూడ నే నేమి సేయువాండ 

నిపుడు మోపదముల ' శకేగుం డే నుర్గనంసిద్ధికై కాననసీమ కర్ణి 

'కే బోయినచ్చెద మని యిట్లుపొసల రామ, చంద్రుండవతరణ ప యోజనమురాన 
వ య ND) 

ణాసురవభార్థ నుని యతురార్భమెణు క, సడ నచించినవారు సంభ్రాంతులగుచు. 

ఆ. రమ్యుమూ ర్తి మైన శామున కభివాచ, నము ప్రదశ్నీణం బొనర్చి బావ్ప 

వ. 

పూర్ణ వదను లగుచుః బోన లే. కందడంద, నిలిచి చూచు చుండి రలఘునుతులు. 

బిట్లు రామచం దముఖచంద్రామృతేంబు నేత్ర చకోరంబులం గ్రోలుచు. దనివి 

నొందక తదీయగుణంబులవేత నాకర్షింహ బడినమునతిబును గృమ్మణతీంపం జాల 

క విలపించు చున్నవారల కారఘువ్వుభుంకు సాయం కాబంబునందో సూర్యం 

డునుం బోలె నగోచమం డై చముర్విమయం బతి కోమించి నిజ జేవాప్రభాపట 
లంబుల నద్దేశంబు నెలింగించుచుం జని ధనధాన్నో వేతంబులును డానరీలజనా 

కీర్ణ ంబులును శుభ కరంబులును ఛభయరహిొతంబులును రమ్యంబులును దేవతా 

యశనయాగీయపకుబంధన స్తంభ సంకులంబులును నుద్యానామ్రనణో వేతంబు 

లును సంపన్నసలిలాశయం బులును హృష్టపుష్టజ నాకీర్షంబులును నోపగోరు 

ల సేవితంబులును న కేంద్రులకు రక్షణీయంబులును వేదపహోషాభినాదితంబులు 

ను నగుకోసల'చేశస్థగ్రామంబు లన్నియు నతి క్షమించి ముందట. 1008 
ల అజ్ , 

ఎరుయు రాముడు గంగానది6 కర .నరుగుట. తుర్రు 

. కనియె న్రాఘనుః డ బ్ర మార్షవిజసత్క_ ల్లో లమాలామిళ 

ద్గ నహంసచ్చగజాతవాతనిపతత్స ఏర్ప శుసూనాళిచే 

ననిమేషుల్ త్రి జగత్సవి త్రమహీనువ్యా_ప్టి న్వితర్మించి గో 
— 0 

బ్బునం బువృంబుల6 బూజం జేసి రనంగా6 బొల్పొందుగంగానదిన్. 1009 

. మజియు బేవదానవగంధర్వుకిన్నరోరగ వేపసత యగుదాని విమలపుళినవివార 

మాణ విద్యాధరసుందరీసుంద ర కబరీసమర్పితనూతన పారిజాతకుసుము రసొ 

స్వాదనవు త్తమధుకరరయుంకారసంకుల యగుదాని నిరంతరహోమధూవ 
పటలఘనీభూతపుణ్యా శ్రమాభిరానురవుణీయతీర యగుదాని జల క్రీడాకుతూ 
హలసమాగత విహరమాణ దివా్యాప్పరోగణజలాశయ యగుడాని నంత 

గ నదేవో దారిన దేవ క్రీ డాపర్వతళ తాకీర్ష యగుదాని చేవభోగ్యపది,నీ యగు 
య లో లా బై వాజ్ 

దాని దేవ ప్రయోజ నార్థం బాశకాశంబున కుద్దమించినదాని చేవసంఘాప్పుత 
aa 

సలిల యగుదాని సముప్లసితపదగోత్సలకై రనవషండమండలాంతర్షతవివార 



§19 గోవీనాథ రొమాయణము 

em 

వ ఛి 

ళ్ 

మౌణము_త్తమరాళ చక్ర వాకసారసక్రాంచరు తాభియుత యగుడాని. నృరణ 
మా త్రంబున సకలకల వహారణస్వభావ యగుదాని దర్శనమాత్రంబుని 
సమ _స్తనుంగళ ప్రడకీల యగుదాని( ద్రిలోకవిఖ్యాత యగుదాని సకలలోక 
పావని యగుదాని జలఘాతాట్టహాసోగ మె మణినిర్శలదర్భన యె యాభోగ 
పులిననితంబ యె డిండీరఖండనిర్థలహోస యె శే వాల కేశ యె నానాపువ్చు 
పరాగ పటలపటావృత యె వివిధకసుమాలంకృత యె భూవణో _క్రమభూావితయె 
నయువతిభంగి నలరుడాని దిశాగజవనగజ దేవో పవావ్యా గజమువహుర్తువాు 
స్పన్నాదితాంతర యగుదాని శింళుమారచ క భుజంగని పే. విత యగుచాని 
ఫలపువ్పకిసలయద్విజ గుల్మల తా శతసరివృత యగుదాని నిప్పాప యగుడాని 
నిష్ణుపాదాంగుష్టున ఖనిషస్ట్య్య్యూత యగుదాని శంక రజటాభ్ర ప్ప యగుదాని సము 
ద్రమహివీ యగుదాని మణి యును. 10 10 

* తిలకింప నొకచోట స్పిమితగంభీరత్వ మొకచోట వేగజలోత్క్మ_్రరంబు 
నొకవోట వేణీకృతో దకం బొకచోట రమణీయపులినా భి రంజితంబు 
భీషణగంభీరభావణం బొకచోట నూర్తి కాసందోవా మొక్క_చోట 
సముదంచితావ_ర్రసముదయం బొకచోట నొకచోట ఫఘన వాలుకోత్మ_రంబు 
నొక్క చోటం గై రవపంకజోత్పలంబు, లుభ.యతీరజతరుజాల ముక్క_చోటం 
నలిగి యద్భుతవై ఖరిం గ్రాలుడానిం గలికరంగ తరంగను గంగం గనియి. 1011 
ఇట్లు జూహ్నవి ననలోకీంచి రాముండు దనచరణంబుపనిది( బద్య రేఖాలంకృత 
యె తనవహ్యాదయంబుకరణి నిషృంక యె తనడానగుణంబుకై వడి బహూాుజ్వన 
యె తేనవన ప్రయాణంబుభంగి వసునుతీజూ తాభిరావు యె యలకుట కానందిం చుచుం దడ త్తీరంబున శృంగి బేరపురం బనునివాదపట్టణంబుం గని తత్ప్సమిపం 
బునకుం జని సుమం త్రు, నవలోక్ంచి యిట్లన యె. 1012 ° 

. నూతనపుమ్పపల్బవనునోవార మె నున కాశయార మె 
యీోాత టినీకటంబుపయి నంతయు నొ ప్పెడీ నింగపేమపీ- 
జాతము చూచితే యిచట సమ్మకి చేడు వసించి యాపగా 
జాతకళావిశేషములు సర్వముం జూత్రము గాక్ష సారధీ, 1018 
అనీన న్వ్పూకుండు లత్ముణానునుతిచే నచ్చోటికిం చేరు దో 
లిన రాముండు రథంబు డిగ్గి యట నోలికా సీశయుం దమ్ము. డొ 
య్యన సేవింప వృషమూలమున నధ్యానీనుం జై యుండె భ 
క్తి నిబద్ధాంజలి యె సుముంత్రు = డనుర శ్రి న్ముండటం గొల్వంగన్. 1014 

రుడు కో ంగిబేరపురాధీకుం డగుణుహుండు రామునిం జూడనచ్చుట. థం 
అంత. 

ఆపుర మేలునాండు సుగుణాభిరకుండు నిపాదడలోక్ర 
1015 



Ay 

వు, 

అయోధ్యాకాండ ము. 313 

యాపరతంత్రు, దుగ టల భావి సుహూుుం వనువేదినాండు రా 
Cy 

'భోపనుమిత్రు గ్ తీగురఘూ త్ర తమురాక యజీంగి స్తుత 

గ్ర్వీతుం డై చాలి చను దేర భజింసం నచ్చ రామునన్ , 1016 

. ఈగతి చేగుచెందుగుహూు నెంతయు నంతన మాచి ) బాపదీ 

తాగురుం డై నరాము(డు స్తసన్నముఖుం కోయి రమ్ము ర మున , 

ra “టై 
స్వేగమె డాయ వచ్చి క కడు నిశ్రుతేకి రిని గామమరా ర్థినిం 

అల 

గాగిటం జేర్చి మేవం బులక శం న్పినయో కి ని ట్లనున్ [ప్ర [7 
మో న్న 

సఖు(డ నైననాకు సర్వ్పంబు దయతోోడం, జెప్పు మధి వేణు సేయ నేల, ICIS 

పాయక నుద్భాగ్యంబున, నీయట్టి ప్రి యాతిథి న్వనిర్యలచరితు 
న్నీ)యుతుని జూడం గలీ7ను, హాసు! ఖ్రైనృ్స తార్థుండు భువనంబులం గలండె డే, 

అని స్వాగతం బడిగి యర్ష నవా ద్యా ద థులం బూజించి వెండియు నిట్లనియె, 

ఇ రీ మహామఘఫావ యేమి కారణమున, నితపస్వి. వాస మిపుడు క! 

-ఇొనవంశ్ త్తమ యీోధరి శ్రీకి గరం వీశుండ వీ వేము నీ 

“నిశంబుం * బని సయునరము మదీయం బె నరాజ్యంబు గ 

నం జేపూని ధరింపు మోపుర నుయోధ్యాపట్ట ణంబల్లీ పే 

,- నిరీశీంపుము భత్యుభోజ్యములు వే గైకొమ్లు నాపై సృపన్. 1021 

న్ వ్రార్థించుచు నున్న యాగుహూుని రాజాగో నరు డెనరా 

నేం ౦ద్రుుండు దయాద్ష దృష్టిం గన్ సమ్మానంబుం గావించి యి 

ట్రను6 బుణ్యాత్మ్యక యము సంకేతము నుక్యల్చితి నీచేత న 

ర ణముం బొందిన వార మింత యిపు డేలా నూత్న సంబంధముల్, 1022 

ల OK > 

Eo 

, అని మై త్రి ౦ బ్ర నటించి మృదువీనంబు లై లె నచాహువులం బరిహ్యజించి వెండియు 

ని బ్రనియే. 1018 

. అనుపముపూర్వజన్యసుకృ తాతిశ యంబున నిన్ను నేడు లో 

చనములు చల్ల గాంగ గని చాల. గృతాగ్భుండ నై ని తి నీసుతుల్ 

తేనయలు చుట్టము ల్పఖులు చాయలు సె స్యేపకు లగు టి _రుల్ 

ఘనముగ సంతతంబును సుఖస్థితి నొప్పుదు లే సుహ్చద్వరా, 1024 

. అనభఘువిబార నీ వొసంగు నట్రిసపర్యలు వ మాకు నచ్చెను 

జ్ఞనకునియాజ్ఞ చే నియతి సంధిలం చాపసవ్చ త్రీ గానలోం 

బనివడీ సద్వ/తంబు సలుసం జను నే నిట భత్య భోజనము 

లొనుట యసంగతంబు నయకోవిడ యీవినయంబు చాల దే, 1025 

- ఈతురంగమంబులు మాన్తాయాసంబున డస్సి యున్నయవి ఘాసపానీయం 

బులవేత వీనికిం దృ ప్రి గావింపుము నన్నుం బూజించినట్ల కా సంతసించెద 

ననిన నట్ల యని తగువారల నళ్వరతుణంబునకు నియోగించె నంత నారఘు 
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పుంగవ్రుండు కాలో చితకృత్యంబులు ద్ర్చి లత్మణద_త్తం బె నగంగానదీజలంబుం 
ఆవ జర 4 అదా ను క్ 

తోలి సుమంత్ర విరచితం బై నపర్ణతల్పంబు. బత్నీస మేతంబుగా నధివసీంచె 
నప్పుడు లతుణుం డన్న చరణంబుల గంనోదకంబులం గడి” తడి యొ త్తి కొంత 
దడవ్లు ళుక్రూవం గావించి ఫదంపడీ ధనుర్చరుం డై కొలిచి యుండె గుహుండు 
ను సూతసహీతంబుగా సౌమి తి తోష సంభావీించుచు ధనుర్లరుం జె కాచి uw ధ్ యా యుండ నంకం గొంతరాల్రి చనిన యనంతరంబ భా తృరతణాయ త్తచితుం 
త యదంభంబున నిన వేంగించు చున్నలతుణుం జూచి సంతాపసంత హం జె డె wy వం వక వా గుహుం డి ఓనియు. 

L026 య 

ంచ్రురు గుహుడు లక్షణ ండు నిద్ర పోకయండుటను జూచి పరీతీపించుట. శ్యుర్థుం- కాలాల్లో 

చ. అతులితవై భవోన్నతి మహాసుకుమూరుండ వయ్యు నీవు నీ 
గతి నడు రేయిం గా ల్నిలివీ కంటికి నిద్దురం గాచి యున్కి నా 
మతికి విషాద మయ్యుఢడి తమావరపుత్ర, త్వదర్ధ మిందు ౫ 
ల్పిత మగుపర్జ తల్పమునం ప్రీతి సుఖస్థితిం బవ్వళింపవే. 1027 

ఆ. అనఘచరిత్ కష్ట మనుభవింపంగ నాకుం, జెల్లుల గాక నీకు6 జెల్లు నయ్య 
ఫఘనసుఖోచితుండవు క డుసుకుమూరుండ, వకిమృదుండ వవనిపాత్తజుండను, 

చ. అనవరతంబు నీదుక్చ్ఫప నందినవారము గాని సజ్ఞనా 
ననగుణధుర్య యేము కడవారము గాము సు మయ్య యీానిశం 
బనివడి బంధువు ల్పఖులు శ్రాతలు జ్ఞాతులు గొల్వ నిద్ర మే 
ల్మనియెడునంతదా.క మిము గాచెనం గంటిక్ ఇప్ప నై వడిన్. {029 

మ ధర నెవ్వానికృప న్నీ తాంతయశము న కాస్థ కాముంబులుం 
బరమైశ్వర్యము నాకుం గలై సుఖసంపల్హాభముం గంటి నా 
నరవర్యుం డగుజోనకీ ప్రి యునకన్న న్పక్సి)యుం డెవ్వుండు 
ర్వరలో తేమి యథార్థ మింతేయు సుమిత్రావుత్క చర్చింపంగన్. 1080 

జే నరవరాత్త్యజ గహననోచళుండు నైన, నాకు. దెలియని దీవివీనంబునం దొ 
కింతేయును లేదు ఖల మోవపినంతగలదు, శంకవిడీచిని ద్రింపుము శేయ్యయందు. 

ఉ. నా విని బత్మణుండు కకుణంబుగ నాగువాుం జూచి పల్కు_ నో 
భూవినుత ప్రతాప విను ముజ్జగ మేలుట క (డై నయీో 
భావజసన్ని భోం డిటులు పర్షతలంబునం బవ్వుళింప నా 
శేవిధి నిద వచ్చు నుఖ మెటికి జీవిత మేల చెప్పుమా. 1082 

కురు. లక్షణంండు రొమునిననవాసమును గుహునితో 6 జెప్పి బులిఖించుటు. శుశుం- 
ఆ. అనఘ ధర్మ్యవిదుండ వై ననీచేత కకీతుల మైనమాకు నుది నొకింత sn 

మైన భీతి వుట్ట దన్యుండ వీవు గా, వావరింపం బడికి నదర చాలు, 083 



క్ 

తె, 

వా 

వ్, 

చ. 

శే, 

క, 

శే, 

లక 

అయోధ్యాకాండ ము, 815 

రణమున నేవీకుండు నుర, గణమున కై స నెదిరింపంగా రాక బలో 
ల్బణవృ త్తి నలరునాయన, తృణములపై బన్వళించె నిప్పుడు గంకే. 1084 
ఫఘనతపము చేత వివిధ యాగములచేత, దానముల చేత సకలనుం శ్రముల చేత. 
ట్రాప్తుంసైతుల్యగుణుండయిపరలెంగాన జనకునకలీ ప్రియ్యాత్తజురవనభుయితండు. 

అట్టి రాఘవాన్వయ ప దీపకు డై నృ యితండు ఘోరవనికి నేగు చుండం 
జూచి తండి 9 మెనమోణీశ్వరుందు నును ననెడుమాట సందియంబు గాజెః 

వీతృమరణానంతరంబున మేదిని యనాథ యే యుండ గలదు యునతులందణు 

నా క్కందనంబు గావించి యలసి నిరానంద లై యుందు రని పలికి వెండియు 
నిట్లనియె, 108 

నిపపమవాద్యఘోషముల శృత్యురవంబుల గీతనిస్వనో 
తరముల భూాషణద్యు తుల దద్దయు సాంపు వహించురాజమం 
దిర మది నేండు సంమభితనీరధి మాడి డ్కి_ వినష్టతారకాం 
బరమువిధంబున న్మీగులం బా డణీనట్లుగ నుండునే కదా, వ 

క. మాయయ్యయుం 7 గాసల్యయు, మాయ న్తుయు నేంటిరా క్రి నుహనీయగుణ 
శ్రీయుతుల నుమ గానక, పాయక చేపగేది షీటు బ్రతుకుదు రక టాం 1039 

అనఘ మాతలి వి శత్రుఘ్ను నాశ్రయించి, యొకవిధంబున ధరమనియుండుంగాసి 
యకసుత యైనకౌసల్య యెట్లు బ్ర “స తుకం గలదుతీర్పంగ రానిదుక ఖమునహించి. 

అనుర కృజనాకీర్ల ౦,బును లోకసుఫూనవాంబు భూరిద్యుతి యా 
ఫఘనసనా “శీతముఐ వ్యసనం, బున బాంగ్ నళించు నింక బుణ్యచరిత్రా, 1041 

అ గ్రతేనయుండు ప్రియుడు మహాత్మ డైన 
"రామభ ద్రుని విడిచిన రాజవరుని 

యొడలం (బ్రాణంబు లెబ్బుంగి నుండు నతండు 

వ్రీయకుమూరుండు వృద్ధుండు నయనవిదుండు. 1942 

. వెపులయశు. డై నశామేనివివిన యా శ్ర c 

దలంచి కోకాగ్నిచేం గ్రా గ్యాంగ్ తనువు విమచుం 
గాక కౌసల్య మని యుండ గలదె యింక 

నాయనునితొాన మాయను యడలు. గాదె. 1048 

గృద్దన భూమిోశ్వరుం డా, యిద్ద జముద్దియలపాటు హృదయంబున డాం 
దద్దయుం జింతించి ఘనవి, పద్దళ చే డస్సి మేనుం బాసెడు సుమ్మా. 1044 
ఇట్టిమాటం దలంప నంతయు నాగుండె, యవియుచున్న నట్టియడ లు మాని 
సమ్మదమున నేడు జొమ్మునం జేయిడి, నద వోవ నెట్టు నేర్తు నయ్యా, 1045 

ం తనయువిపిన యా త్ర వలపోని మృతు డన తండ్రి సంస్మ_రించి ధన్యు లగుచు 
వజలు చుందు రట్టిభ రతా దులకుం బోలా, గలుగ దోయ్యు భాగ్యగరిము మాకు, 
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ఆ, తపముకే.కి, నుమ నహృగూపముగం గాంచి, 'పెంచినట్టిజనకుం కంచితముగ 

ఇ చెకి యింట వేచి లమ అం జనుదెంచి, వపుడు గాదె చూచి యలగు కుబ్బ + 
ఎలో స్స 

వ. నుజీయు న్చుతుం డై నడశరభుని సత్కరించి ధన్యుల భరతాదికువూరులు 

రన్వు చత కసంస్థానం ంబును సువిభ వను పథంబును వార్య ప్రప్రాసౌదసంప 
న్నంబును ౫ శికొనరశోభికంబును గ జూశరథ సంగా" థధంబును భూర్టనాదవినా 

దితంబును"సర్వకలాష్టిణ; సంపూర్షంబును వ్యాష్టపుష్టజనాకులంబును నారామో 

ద్యానసంపన్న౦బును సమాజ్ ోత్సవ శాలియు నగుసా కేతనగరంబున యథా 

సుఖంబుగా విహారించాన రేము వనవాసంబు నిర్వ రించి సత్వ ప్త తిజ్ఞుల మై 

సేనుంబుతో సయో ధ్యార్ట పురంబు బ్ర వేశించి దశరభుండు జీవించి యుండే 

నియు నమ్నుహాస్తునిపాదంబుల కభివందనంబు: గావించి సేవించెద మని 
) 

ar సత్యంబు. కాం బలికీన నాసుమిత్రా ఫుత్రుస వాక కంబు విని గుహుండు రాముని 

యందు గురుసౌవ్మాధంబువలన జగ రాతురుం డ్ వ్వధాతురం బగుగజంబు 

వోలిశ సంతాపసంతప్తుం డె కన్నీరు నంచు చుండె నంత ట్ర భాతశకాలం 

బగుటయు రాముండు మెల్కా.ంచి సౌమిత్రి నాలోకించి ,యి ట్రసియె. 1048 

రయ లత్ష్మణు నాజ్ఞ గుహుడు గంగ దాటుట కోడం చెప్పించుటు. శ్యుఢుం- 

వొ, న! వాకుల్ మొజయం దొడం”గ శిఖు లుద్దీ)వంబు లై "ల మా సె స వం 

కపు బవాయం దొడజంగె నల్లదిగొ పవ్రాన్షైశం వ్ కచ్చాయిచే 

నకలంకి సిపి నొ ప్పె భాను శ కదితుం డె లా "రాం “లం డీంకం ద 
చలా థ్ GC క్కక నీయాపగ దాటి పోద నున నౌెంగా కంచు నాతం డొగిన్, 1010 

gd 

ఆ. గుహుని జూచి పక్కా గొబ్బున నీ నీవ్ర సు మంత్రు గూడి నిదుముం రి వరుణ 
బనిచి గంగ దాటి చనుటకు నోడ చె, ప్పింపు మనిన నతిండు పెంపుతో 

వః తనమంత్రులం జూచి మూరు రయంబునం జని సువావానసంయు కయగుదానిం 
గర కగ్గావొవతి యగుదాని సుస్త తార యగుదాని దృణసంధిబంధ యగుచాని 

కోభినస్టయాప యగుదాని నొక్క_నావ న నవత్రరణనమూార్లంబునం చెం డనినవిని 
యాగుహామాత్యూ అట్టినాన దెచ్చి గుహునకు సమర్పించిన నతండు దాని 
రామునకుం జూపి ప్రాంజలియె దేవా యిమ్మహోనది ను_శ్లేరించుటకు యోగ్యం 
బెనసాధనం బుసస్టితేం బయ్య దీని నారోహింపుం డనిన నా రాముండు గుహా 
నిం జూచి నీచేత గృతకాముండ నైతి నట్లు సేయం గలవాండ ఖని త్ర.విట"కా 
దిసాధనంబులును వె వై దేహివస్తాభ రణాదికంబును నోడమిా:దం చెట్టింపు మని 
పలికి సామి త్రిస సహితేంబు గాల దనుత్రాణంబులు దొొడిగి తూణీరంబులు విషంచి 
కృపాణంబులు ధరించి కోనంక పాణేయె రథారోవాణంబు సీయకో వై చేహీం 
దోడొ,ని పానసంచారంబున నోడసమిపంబునకుం జనుసమయంబున 
సుమంత్రుండు నీటలఘటితాంజలిపుటుం డై చేవా యేమి సేయం గలవాండ 
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నానతిం డని వినయంబునం బల్క్న నారఫ ఘువల్ల ముండు గజేంద్రవా స్త స్త, తీముం 

క నదవ్నేణకరంబున నతని సంస్ప బ్రశంచి వుంవచుధురవాక్యం ముల ని బ్రనియ. 

యిరు రాము౬డు సుమంత్రు, నయోధ్య కథ బొమ్మని చెప్పుట రైధ్టుం- 

భరతుంకు వీట లేడు నరపాలుండు నుద్వనయా త్ర కాత్యలోం 
బరమవిహూద మొందుచు పప కచ్దశ్ చే నడ లూను. గాన స 

తరగతి నేగి నీ వొకవిధంబున. నాయనం చేర్చుచుండు మూ 

పరమసఖా వనంబునకుం బా'దగతిం జనువార మెంతయున్. 1052 

. అనిన నతీండు దీనుం డయి యాయన కిట్లను చేవ యే మనం 

జను వని తాయితంబుగ నిజంబుగం గాజడవిం జరంపు మం 

చనయము నీకుం 'భ్రాకృతున కట్ట కృళతాంతుండు సేయు చుండ న 

న్యునకు మనుష్టమాత్రునకు నొక్క_నికి న్వళ మే మరల్పంగన్ 1050 
ఇ ఇంట్లో = లి కోన ప అటు గ 

"తే. అనఫఘఘుచరిత నీయ ట్టి మహోత్తు( డిట్లి, కష్ట్రదశ నొందు చుండంగం గాంచి మౌర్ష 

ఇ ని ణే అ ధి ఇ శ ని వార్టవబ్రహ్మా చర్యుంబులం దధథీశే మందును ఫలోదయంబు వేవసి తలంటు. 

. దేవా నీవు పితృవియోగంబున వై చేహీ వాలత్షుణస కాంత ంబుగా వననవాసంబు 

సలుపుటం జేసీ ముల్లోకంబుల నతి శమించి  నిక్కువంబుగాం బరమనీద్షి వడ 
"సెదవు తవునాతిరంబున నిజా సమయంటునం వవిదితగవమునంబున. బొరులును 

బలాత్క_రించి క కృమ్మణీంచుటం జేసి యెనును నీచేత వంచితుల మైతి మింక 

“బాప్రభాగిని యసుకే. శేయికడ డ నె_తెణుంగున జీవిం చెద మని దుకఖా రుం డై 
నోదనంబు చీయుచు6 బ్రా ఇసముం జై నయమ్మహానుభావుని విడువం జాలక పరి 

భ్రమించు చున్నసుమంత్రైం జూచి నోదనజనితా శుచిత్వని వా ర ణార్థంబు జల 

స్పర్శంబు చేయించి పరిశుద్ధుం గావించి మధుర వాక్టింబుల ననూనయించుచు 

నీ ట్లనియ. 1055 

. వునువంశవజులరకు నీతో, నస యగుసన్నిత్రు( డన్యు. డిం లేం డటుగా 

వున దశరథజనపతి వగ,పునకుం జొర కుండునట్లు బోధింపు మటన్. 1056 

శె.అనను మాయయ్య ననుం బాసి యడలుచుండు 
నుప ను గ వ జర మృహాత్మునిశ్'కంబుం, గృ మ్మజింపు 

కుభైరవృద్దైండు 'కావమభఖారావనసన్ను. 

డగుట నో ట్రూ త్తి చెప్పంగం దగియె నేండు. 105% 

-ంద్దుర్దు రాముడు సుమం;తు,నితో దశరభాదులకుం దననమస్వా._రములం చల్చు మనుట. శుత్తుం 

న. మజియు మహీపతులు స్వతంత్రులు గావున వలయునిడల నిందా స్తుతివిచా 

రంబు దక్కి నిగృహోనుగృహంబులు సలుపుచుండుదు రట్టివారిసే సంతకుం చెగ 

డుట బుద్ధిమంతేల కుచితేంబు గాదు దశరథుండు కై శేరుచి _త్రంబు వవయణ 



818 గోవీనాథ రామాయణము 

టకు నెద్ది పంచిన చాన్ గా వనక సేయుచుండుము మణటీయు మహీరముణుం 
చకా రస్థీంబు ew ఆంచి య ప్రి యంబును దు?ఖంబును సంతాపంబును బొంద కుండు నట్టికార రం జట్టు గావింప్రుము నీవిప్వుడు రయంబునం బురంబునకుం జని నృద్దుండును వతేంది యుంవును నవృష్టదు:ఖఘుండును నగువోహీపతిని 
సముచికేంబుగా 4 సంవర్శించి యభీవాడనంబుం గావించి” నావచనంబులుగా ని 
ట్రనుము 

1056 
ద. మిహిరకు లేశ నీకు, జ కామి ల్రెద చేనును లమ్మణుండు భూ 

దుహి తీయు నీయన్నుగహూము తోడుగ శోకము ద నక్కి చండ"కా 
గవానవపదంబున నవమ కా ఎముడా(6క వనీంచి కోను 
న్రహిం జనుజెంచి యవ్వలం దిరంబుగ నీవద మా శ్రృయించెదన్. 1059 

లేరాజ్యహీనుల మెచే మరణ్య వాస, మావహిః ఆ నంచు మది నించువై న వగవ 
ధిష యేనును లమ్మణుం డవనిపు త, సుఖుల మై యుస్న వార మిచ్చోట నిపుడు, వ. అనివిన్నవించి పదంపడి మజ్జనని యగు కౌసల్యా దేవి కభయంబుందెలివీ సుమిత్ర 

ననూనయించి కె కె శేయిసంతాపంబు మాన్ని తేక్కి_నతేల్లుల కారోగ్యంటు ఉలికి విశేషించి ౩ మామున్ర్వరవచన ౦బులుగా నుజ్జననికీ మత్కుశలంబుం టె 
లికి యభీ వాడనంబుం జేసి వెండి సయు జగతీ పతితో c గార్య్భంబు తేజం గ ల్లన్ చెప్పుము. 

1061 

ర 

చ, భరతుని వేగ రాం బనిచి బంధువు లెల్టను సన్హుతింపంగా 
నిరుపమ తాజ్య వీఠమున నిల్చు మతండు ౪ భ వన్మనోవ్యథ 
స్పరునడిం దీర్చు నంచు నరపాలున్నితోే వివరింపు మన్ములం దణ సమద్భన్టిం జూడు మని నాయనుజన్తునిశోడ నాడుమో. 1062 తే, తండ్రి పనుపున రాజ్యుంబు తవిలి కులు 
నత డుభ యలోకసుఖతంత్రు, డగుచు నలరు 
గాన దచశరథునానతి. బూని రాజ్య 
మేలు మని కై క కొడుకుతో. జాల జేపువు. 1068 "లే. మతియుం దలిడంస్రు లందు సమౌానభ క్రి కినలిగి వ ర్రింపు మనిశంబుకై కోయందు బోలె నిశ్చలభ _క్రసల్పుము సుమిత్ర ,యందు మజ్జనయ త్రి త్రియందనుచు. జెపుమ. వ, విశేవీంచి దూరం బరుగు జెంచితి స నింక రథంబుం గొని యరుగు మనిన నతండు సంతాప పసంత పుం డై వెండియు స్నేవాంబున రాముని విలోకించి యిట్లనియె, 

రద్దు సుమం తుడు రామవియోగమును దంచి దునఖించుట. చుదుం- క, మునుకొని భ క్షిస్నేవాం, బున సౌహృదమున నవిక్షబుండ నైయేనా డినమాట తప్పుగాం గొన, కీనవంశ కేస“ యేలు వృాదయమునండున్. 1066 డఊేఅనథు తనయుని బాసినజననిమాడి,.., ద్వద్వి యోగసంభూతదురా€రజు ఇక 
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మున నిరానంద మై యున్న ఫురవరమున, కెట్లు చనువాండ నొనతి యి మృధీశ, 

శే, మిహిరకులవరి మును భవత్సహిత మైన 
రథము గ్రృమ్మజు నిటు భవద్రహిత మగుచు 

నుండ వీశీంచి వీటిలో నున్నవారు 

పన న్యదళ లగ్నజలముల భంగిం గా, 1068 

తె, సోతపరిశేష మైన యీళూన్యరథము, నాజిహాతేవీర మైన మె న్యమునుబోలెం 
జూచి సా కేతనగరంబు వోకళాప, యు ర్స్ మై కణుదె చె న్యంబు నొందు గాదె. 

నే. జనవరాత్త్యజ దూర దేశమున నున్న, వాండ వై నను నిను వీటి బారు మ్రోల 

నున్నా వాని మది నెంచి యోాగిరంబు, గుడువ నొల్లక యుందురు జడతనొంది. 

చ. కడువడి నీవు (ప్రో ల్వెడలి కాననసీమకు చే/స'దెంచున 
ప్పుడు నిను బాయ "లేక బలముఖ్యులు పారు లమాత్య్వకు ల్సఖు 

బ్లణయక దుకఖకోకమునం దద్దయు నాకులపాటు నొందుచు 
న్షడత వహించి యుంకుటయు సర్వము నీ కది దృష్టమే కదా. 1071 

కే. సాధునుతలీల నీప్ర వాసనమునందు, నగరజనముచే నెద్ది యొనర్పయిడియె 
నట్టిరోదనశబ్ద మోవట్టి తేరుం బేజి చూచిన శతగుణాధికము గాదె. 1072 

శే. ఇినకులో త్త తము యోదుకి ఖు మెల్ల వారి, కోన శేనె యొనర్శ్చినవాండ నగుదు 

నన్నియు న టుండ నిమ్ము ధరాధినాధు, శోకతాపంబు నా కటుచూడ వశమె, 

కే. దోవషనునియెన్నకిటు నన్ను దు౪ఖవార్జిలోనం బడంద్రోచి పోవంగం బూని తేమ 
హోత దయమాలి యశక్షైన నసువులిపుడె, విడుతుం గా శకేలపోదు నవ్వీటి కధిప. 

పీ రాజవంశాంభోధిరాజ ని న్నిటం బాసి య్ నొంటిం బురమున కేగ నచట 

మాతల్లి కౌసల్య నాతనూభవు నెందు విడిచి వచ్చితి నని యడుగ నామె 
శేమని చెప్పుదు నోమహాబేవి నీకొశుకును మాతులకులమునందు 
డించి వచ్చితి నూజడిల్లును నీ నని చెప్పుదునే దానం దప్పు గలుగు 

కే. మానితాచారు నీపుత్రుం డై నరాము నడవిలో డించి వచ్చితి నంటి నేని 
విడుగునంటియగా వా కర్ణం బునొడివినంతం, దడయకప్పుజెయసువులు విడువకు న్నె. 

క. జననుత యీహయరాజము, లనముని నిను. వాని శూన్య మైనరథంబుం 

గొని నేడు మరలం బట్టణ, మున శేగతిం బోవ నేర్చు బురుహశే ఫా. 1076 

ంధ్రుర్టు సుమం తుండు తానును రామునితోశ సనమునకు నద్చెద ననుట. శాతం 

న. దేవా ప్రియదర్శనుండ వై ననిన్నుం వాసి నిమిషం బై న జీవింపం జాల నీతో డ 
ననంబునకుం జనుదెంచెడ నను గ హింపు ను శ్రీయకొన చేని రథంబుతోం గూడ 

నగ్ని ప వేశంబు. జేసెద నని పల్కి వెండియు ని ట్రనియె. 1077 
అడి న క 

ను. అనఘా దడారుణకంటక ద్రుమశ్లా వ్యా ప్త్పంబు లై నట్టియా 
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వన మార్షంబులయందు. చాదగతిం బోవం జూల. వీస్యందనం 

బనుమాశనింపక యెక్కు_ జేను సుఖ మింపారంగ నెచ్చోటికిం 

జన నీష్టం బగునట్టి చేశమున కిచ్బాభ ౦గిం గాొంపోయెదన్. [078 

వ. మహోత్తా కాంతారంబున పూకు నెయ్యది తపోవిఖ్నుంబు. గావించుచ్చుం 

జరించు నట్టిసత్వుంబుల నెల్ల చేను రథస్థుండ నై బాధించుచుండెద' రాజ్యాళి 

వీ క్రభవడ్రథచర్యాకృతం చై. "బె నసుఖంచు భాగ్యుహీనుండ నై నె ననావేత నలం 
బయ్యె నై నను భవత్సాహాయ్య కరణంబు చేత వనవా సకృతసుఖం జె బె నననోళ్థ 

వింప నిశ్చయించితి నరణ్యంబున ందు నీ కనుకూలుండ న నయ్యెద నీవ్చ్ నాకు 
బ,తాస్టసన్నుండ వగు మని వ్రీతిపూర్వకంబుగా నీచేత. బలుకంబడువాక్ష్యం 

జేను వనం గో కెద సాయంబులు వనవాని వై ననీకుం బరిచర సేయుచు. బక 

మగతిం బ్రాపింపం గలయవి యేను నిన్నుం నీ య యోధ్యాపురం బునక్షం 
గాదు బేవలోకంబున శై నం బోవ నొల్ల వనంబున నీకు శుశ్రూమం గావిం 
చుచు సుఖినై యుండెద నని పలికి వెండియు నిట్టనియె. 10% 

క. విను మఘచిత్తు(డు బలశౌ, సనున గరంబునకుం౭ బోవంజాలనిమాడ్కి_ 

న్లవవర నిను. బాసి పురం, బున కరుగం జాల నన్ను. బుచ్చకు మింకన్, 1096 

క. వనవాసవత్సరంబులు, చనిన వెనుక మిమ్ము నది జూరుశ తొంగం 

బున నిడుకొని క్రమ్మణిం బురు మునకుం గొని పోవువాంఛ పొశమె నధీశా, 

"కే. ఘోరననిలోన నేక ౧ గూడి యున్న 
నాకు. బదునాలుగబ్బము ల్నయచరి త్ర త్ర 

నిమషకాలంయు లై నంచు నీన్ను వేడిచి 

యున్న నవియె నూజేడు లై యుండు నధిప. 101 

వ. చేవా నీవు పరమచయాళుండ వ్రు విశేవీంచి భృత్యవత్సలుండ కవు ధ ర్థాత్తుం 

వేను భృత్వ్యుండ నపరాధరహితుండ రాజపుత్రాం, వ్ తవూర్షస్టి స్థితుండ నన్ను వః 

నాడి పోవుట ధర్మ ౦బు గా దని యిట్లు డీనుంో జై బహు ప్రే కారంబుల సా 

సా రకుంధ్రార్థి ంచు  చున్ననుమంత్రు నవలోకించి భృత్యా్యానుక ంపియ గప రాముండ 

మధురవాకన్గంబుల నాశ్వాసించ్ సుముంత్రా, నిన్ను భర్తృ వాత్సల్యంబు గః 

వాని గా నెజుంగుదు. బురంబునకుం జను మనుటకుం గారణం బెణింగించె: 

ఏను ముని యిట్లనియె. 10%, 

థర. రాముడు సుమం త్తు నయోధ్యకుం బొ మృనుటకుం గారణము( జెప్పుటు. శ్రఖో 

క, ఎచెచ్చెణి నగరికిం గమ్మణ, నచ్చిననినుం జూచి రైక వదలక రాముం 

డచ్చుపడ వనికి. జై నని, యిచ్చు నలరు , తాయార్థ మేగంగ వలయున్. 

క. అనఘాత్మ యేను గానన, మున కరిగినవా ర్త విని ప్రమోచాన్విత యె 
జనపతి 'మిథ్యావచనుం, డనియెడిశంక వెస విడుచు నకై,క మదిన్. (8 
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క గురుతరభరతారశ్నీత, సురుచిరసుత రాజ్యజన్యసుఖ మయ్యమకుం 
దిరముగ దోొరకొను టదియే, పరమసఖా నాకు మిగుల బ్రథమౌర్థ మిలన్, 

నాకును విభునకుం బ్రియముగం జేకొని యరదంబు నొనుచు కీస్తుంబున న 
వ్యాకులనుతి నై వుం కృసోకగతిం బొమ్ము సూత నుగుణవ్రాతా. 1087 

క్ర 

చుడ రామలక్ష్మణులు జడల దాల్నుటు. శుణుూ 

వ. నాచేత జెప్పం బడినయీవాక్యంబు లన్నియు వారివారికి వేశ్వేజ నెజిం 
గింపు మని యిట్లు సెక్కువిధంబుల సారెసారెకు ననునయించుచు సుమం 

త్రుని నిలువం బనిచి గుహూనిం జూచి నాకు సజనం బగువనంబునందు నివా 

సం బయోగస్టంబు జనపదరహీతం బై నవనంబునందు వాసంబును నన్యాహారా 

ధఢశ్ళయ్యా్యాదికంబును గ_ర్హవ్యంబు సా వున నియమంబు పరిగృహీంచి సీతా 
లశ్షేణనళరథులకు పీతకాముండ నై వనంబునకుం జనీయద నిప్పుడు జటాధార 

ణార్థంబు నఫ్టిగ్రో నోధతథ్నీ రంబుం డెమ్మని పలికిన నతం డట్ట కావింప రాముండు 

లక్ష్రణసహితంబుగా సముచిత ప్ర శౌరంబున జడల. చాళ్చి దీర బాహూ లగు 

నమ్మహోను భావులు చీరసంపన్ను లును జటామండలమండికులునై తపోనిఘ్టైగరి 

మ్లులె నమునులచందంబున నొవ్పిరి. యి తెజంగున రాముండు సౌమి్రిస సహీతం 

బుగా వాన ప్రస్థమాగ్లానుసారి యగు వ్రతం బంగీకరించి వెండియు గుహా 

నవలోకించిం 1088 

శ, బలకోశదుర్షజన పద, ములయందు6 బ్రమాద' ముడిగి పుణ్యోచిత' మ 

త్యలఘుతరం బగురాజ్యము, నలయక పాలించు చుండు మయ్య మహోళ్తా. 

క, అని యిటు నిపాదనాధున, కనుజ్ఞ యిడి రాము డవనిజానుజ యుతు. డై 

ఇనుపొంద నోడకడకుం, జని లక్ష్మణుం జూచి పలికె సంతరణేచ్చన్. 1090 

క జనకసుత యబల గావున, నినకుల తా నెక్క_ జూల దీయోడపయిం 

బనివడి మెల్లన నీసలి, ననఘా యొక్కింపు మనిన నాతడు క్రీతిన్. 1091 

మొానుగ రామునిపనుపున, జానకి నెక్కి_ంచి విదపం జక్కంగ నోడం 

దా నెక్కెం బిదప వీరు, డ, హీనపర్మాకృము(డు రాము డెక్కెం గడిమిన్, 
క్ర 

ంధ్రుర్టు సీతారామలక్ష్మణులు నౌకారోవాణముం జేయుట. శరం 

వ, ఇట్లు నాన నెక్కి యాత్మహితంబుకాజకు బ్రావణతు ల్రియార్డం బైన 

నావాగోవాణమం త్ర తంబు జపీయించి యథాశాస్త్రం రబేగా నోచమసరబుః “జీని 

సీశాలమ్నణసహితంబుగా నమ్మహోనదికి నమస్కారంబుం గావించి , వ్రీతిసంహృృ 

స్పనర్వాంగుం డై. జె సుమంతుని బలసహితంబుగా గుహుని నిలువ నియమించి 

నావికులం జూచి ది కయరిబున నోడ గడపుం డనిన వా రట్లు గావింప నయో్యూ 

డ కర్ణ థారసమాహిత యె మహాోర్ల వంబునం జనుమందరాచలంబుచందంబున9 

41 
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బోవు చుండె నప్పుడు నీతా బేవి యంజలిం గీలించి యమ్మహోనది నుశ్రేశించి 
యిట్లనియె. 1098 

దురు. నీతా దేవి గంగానదినిం బ్రార్జించుట, వధం 
క, దేవీ యాయన దశరథ, భూవల్ల భసుతుండు విపినభూమి కరి గౌడ్డి 

న్నీ వచ్చటం గృప మెజయంగ, వావిరి రజ్నీంచు చుండవలయుం జు మ్మా. 1094 
క ఈ లే డబ్దంబులు వన, ధారుణి వసీయించి యవల. దమ్ముండు నేనుం 

గోరిక సేవింప జన్కు చేరంగలండు నిన్ను6 జూడ చేసి వురలన్. 1095 

తే, త్రిపథగ యనంగ సాగర జేవి యనంగ, నఖిలవిష్ట్రపపానని యనంగ బృవా 
లోకగామిని యనంగ నసోకమహీవు, ధా త్రీ విఖ్యాతి ₹ై కొన్నదాన వీవు. 

లే, అట్టి నీకు నమస్కార మాచరింతు, సర్వీకామ ప్రసాదిని సపతి నగుచు 
మరల వచ్చితి నేని సమ్మద మెలర్చ, వివిధభంగపలం దృ వ్రీ. గావించుదాన, 

క, పాయక మద్వల్లభుం డగు, నీయనముండు మరల భూమి శేలిక మొన 
న్నీయాన నీకుం బ్రియముగ, వేయి మొదవు లిత్తు వేదవిస్తుల కెలమిన్. 1098 

వ మణియు నరణ్యవాసంబు పరిసమా క్తి నొందించి రకృమ్మణి న యోధ్యకుం జను 
దెంచునప్పుడు సురాఘటసహ స్రంబుల మాంసభూతోదనంబున నీకు దృ క్రి 
నొందించెద మణియు ననేశసువర్ణ వస్తా భరణాదులు ద్రాహాణుల కొసం గెద' 
భవదీయతీరనివాసు లై భవదంతన్లీనంబు లైన ప్ర యాగాదిపుణ్యతీ ర్థంబులను. 
గాశ్యాద్యాయతీనంబులను సంతుష్టంబులం 'జేసెద నని * యివ్విధరబున 
నపాంసులాశిరోమణి యగువై దేహీ భాగీరథిం ద్రార్థించు చుండ నయో్యోూడ త 
ద్దతీ.ణతీరంబు చేరంజనియె నప్పుడు రాముండు సితాలక్షుణసహీతంబుగా నావ 
డిని తటం బెక్కి తమ్మునిం జూచి యిట్లనియె. 1099 

క సజనస్థలమున నైనను విజనం బగుచోట నైన వేయిగతుల భూ 
మిజు నధికయు క్రిం గాచుట, గజవికృను మనకువలయు కార్యము సుమో. 

క కావున ముంగలి మై చను, మోవు నదుము జన్గకపుల్రీ యే తెంచకి నే 
వావిరి మోాయిద్దజికుం, గానలి యె వెనుక ప్రాపుగాం జనుడెంతున్, 1101 

"లే, పురుష శార్దూల యీగోల పుట్టి యెన్నం, డిట్టికష్ట్రంబు లెజుంగని దిపుడు దారు 
కాటవీ వాససంభచాయాస మొంది, యాత్మ శోీకింప గల దింక నకట కంజు, 

క, జనరహీతము విషమము భయ, జనకం బగుగవానమంద్య? జను చున్నది గా 
వున చేమట కిప్పుడు మన, మనఘా రత్నీంప వలయు నంగన యగుటన్. 1108 

వ. అని యాజ్ఞావించిన నట్ట కాక యని లత్మణుం డు నుహోధనుర్లరుం డై యగ 
భాగంబునం జనియె వెచేహి ము న్నిడుకొని చాముండు వీజబుందబెసం 
బోవు చుండె నంత సువుంత్రుండు భాగీరధిడశీ ఇతీరంబునం బోవు చున్న 
రాముని దవ్రీలం జూచి కూడ ముట్టుటకు సామర్థ్యంబు "లేమిం జేసి కన్నీరు 



అయోధ్యాకాండ ము, ర్తి 

నించు చుండె నిట్లు రాముండు గంగానది ను తరించి. శుభ సస్య సమృద్ధరీబు 

లగువత్సచేశంబులు విలోకిరపు చు వ్యా ఘాగది క్రూరమృ గంబులం దోలుచు 

నాహారయోగ్యంబు లగువరాహబుశ్యనురుష్పషతీ సంజ్ఞ మృుగంబుల వధించి 

వానిం గొని బుభువీతులై ప్రొద్దు గ్రుంకునంతకు నాక్క_వనస్సతి డాయం జని 

వర్షుణ ప్రియ యగుసంధ్యు నుపాసించి జానకివల్ల భుండు సౌమిత్రి నవలోకించి 

యిట్లనియె. 1104 

క ఏ్నిక సుమం త్రవిరహిత, మై నేం డిట వునకుల దోయె నారాత్రి బహ్ 

స్థాఎన నివాసంబున కిది మానుగ మొదలీటిది గాదె నునుజశ రణ. 1105 

కే. అనఘ నేం డాది గాంగ నిత్యంబు రాత్రు, 

లందు సనుధిజ్యధ న్వుల మై సహవాస, 

గతుల నరయుచు నిద్దురం గాచి యుండ 

వలయు సీతకు భయ మింత గలుగ కుండ, 1106 

ఆ. మజియు నేండుమొదలు మనుకులనర్య ని, త్యంబు రాత్రులందు స్వార్టితంబు 

లె నపరశృణము లవనివై. బజిచి వసింత మొక్క_చోటం జేరుదనుక, 1101 

వ. అని పలికి మహార్హ్మశయనోచితుం డై నక సల్యానందనుండు సీతాలవ్ష్యణసహీ 
కంతా! రీ శ 

తంబుగా నవ్వనస్పతిమూలంబున నథ్యాననుం 2 సౌమిత్రితో( బుణ్యకథాప్ర 

సంగంబులు సేయుచు నంతకంతకుం బృసంగవశంబునం బెక్కుతలంపు లూర 

చెండియు లత్కుణున కిట్లనియె. 1108 
— య 

_ంధుర్వు రొముండు దకరథాదులం దలంచుకొని దుగఖించుట, శుభా 

మ, అనఘా యీనిశ మేదినీవిభుండు శో కాకల్పితస్వాంతు. డై 

ననుం జింతించుచు నేమి దోపక నిరానందంబుగా నుండున 

ట్లనె కైకేయి సపత్నిపుత్రుండు మహార ణ్య్యోర్చికిం బోయె నే 

ననీశం బింకం గృ తార్థ నైతి నని యాస్లాదించు చుండుం గదా. 1109 

తీ. మజియు నద్దేవి మాతులమందిరమున, నుండీ వచ్చినతనపు శత్రు, నొప్పం జూచి 

రాజ్య కారణమున మహీరమణుప్రాణ,ములనునింకవిాందహరియిం
పంబూనదుగ ద, 

కే, అకట వృద్ధుం డనాథుండు నగునృపుండు, కామభారావసన్నుండు గాన చేను 

లేనిచోం చాను గై క కధీనుం డగుచు, నేమిసేయంగం గలం డిప్పు డింకం జెపును. 

నేక యివాకరక్మిచేం గటువడిన 
చా హి 

మనుజనాథునిమతివిచ్రమంబు ౯ జూచి 

శాజకులవరస్ట యర్థధ ర్మములకం౦ కె6 

గామము గరీయ మని తోంచెం గాదె నాకు. 1112 

శే. కానిచో నుర్వినెంతదుష్కర్ము-డై న, సుతుని సుగుణాభిరతుని సువ్రతుని నృపుని 

కరణి నెవ్వాండు విడుచు నకారణముగ, లత్మణా యది కామధర్శంబు గాదె. 
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మః: అనఘాత్తా భరతుం డొకండె పితృద త్రైశ్వరర్థము నృంతతం 
బును బాలించుచుం బత్నిం గూడి సుఖస మ్లదాత్తుం డౌ యుండున 
య్యనఘుం డేను ద్రైవాసి నై దచశరథుం డంతంబు నొందంగ దా 
ననిళం బేకముఖంబుగా నఖల రాజ్య శ్రీలం బాలింపండే, 1114 
ధర నెవ్వం డర్భధర్య, స్ఫురణ ముడిగి ముఖ్య కామమున వ ర్హిలు న 
ప్పురుషుండు దశరథుని క్రి య, భరళానుజతుదిని గడువిపన్నతం బొందున్. 

క. అనఘా శేకయపతినం, దని మనయిలు సొచ్చు "బెల్ల నాననవాసం 
బునకు విభుూనివురణమునకుః, దనయునిరాజ్యమున కనుచుం. దలలచెద' బుద్ధిన్ . 

క, శై శేయి తనసుతుండు ర,సాకాంతుం డగుచు నుండ సాథాగ్యమద 
వ్యాకులత న్యనయమ్తలం, జీ కాకుం జేయుచుండు సిద్ధము వత్సా, 1117 

రురు రాముడు లక్షుణు నయోధ్యకుం బొమ్మని చెప్పుట. శుథుం- 

క. నాకతమున మిాయమ్మకు, నీఠకష్టపుంచాటు గలిగె నికనాపనుపుం 
7 కొని (కుమ్మజుం బురి క్క వాస్టకులమతి వగుచు నరుగు మమ్ముల కడకున్, 1118 Qa 

తే, వను వై చేహితోం గూడం గాననమున, కెల్లి నొక్క_డ నరిగెద హీనవృ త్తి 
బడలిదిక్కె_వ్వరును లేక నడలు చున్న, మాయమనునీన్రుదిక్క_యి మనుపుమచట, 

న. మటియు ము ద్రకర్మ యగుకై శేయి చ్వేపోచికం బైనయన్యాయ్యం వాచ 
రించుం గావున నీవు మజ్జననీరకుణం 'బేమజ కుండు మని ధర్యజ్జుం డగుళర 
తునకుం జెప్పుము. 1120 

శే. సాధునుతలీల తొల్లి మజ్జననిచేత, రాజముఖులు 'పెక్కండ్రు, పుత్రకులవేత 
నిల వియోజితలైరి గావలయు నట్టి, పాప మిప్పు డయ్యమకు సంపా ప్రమయ్యె, యా వి A Jd 

తే, రాజనందన 'పెద్దకాలముననుండి, ప్రీతితో బహువిధములం బెంచినట్టి 
యంబ నాచేత ఫలకాలమందు విడువం బడియెం దన్లికి నాయట్టికొడుకు లేల. 

తే. మిగులసమ్మోదము నొసంగ6 దగిన యేను, గాఢసంతాన మొసం గిన కారణమున 
బర౭గ నాయట్టితనయుండు ధరణి నెంత, కొలుషచారిణికై నను గలుగవలదు, 

కే. శ త్రుపాదడంశము నేయు సరగ శుకమ, యనెడు నెద్దానిపల్ము_ మదంబచేత 
వినంబడియ నట్టిశారిక వీరజనవ, రిష్ట నాకంయెం బ్రీత్యతిరి క్ష మయ్య. 1124 

వ. వత్సామాళ్ళసంవర్ణి తేతిర్భ గ్హాతిసంభూత శారికాకృత వియదానమా తృంజైనను 
నాచే నకృతం బయ్యుం బు శ్రకృతప్ర యోజనరహితయి శోకించు చున్న యల్వ 

యె 

భాగ్య యగుకౌసల్య శేను బుత్రుండనై. జనించు టంతీయు నిరర్ధకంబు గడా 
యని మిక్కిలి వగచి వెండియు నిట్లనియె. 1125 

కే. అనభు ననుం బాసి ఘోరశోకాభిమగ్న, మై పరమదుకఖసంతాప మునుభవించె 
నకట కౌసల్య దా నెంత యల్ప భాౌగ్య,యయ్యె నయ్యము. కెద్ది దిక్కరయ నింక, 

చ, అనభుచరిత్ర యీ నొకండ నల్క_ వహించి యయోధ్య నుర్వర 



అయో భా కాండము. లిరిక్ 

న్చునిశిత బాణ జాలముల. జూోర్ష్మ ము జేసి విభుత్వ మక్థిం గై క్ 

కొనుటకు మేటి నయ్యు నయకోవిదవర్య యధర ర్యసాధ్వసం 

బునం బరలోకభీతి నది పోవుట శెంతయు సమ్మతిర చితిన్. 1127 

క, అని యీగతి విలపించుచు, జనకనుతావిభుండు శోకసంతాపముచేం 

శే 
గనుంగౌనల న శ్రుుకణములు, చనుదేరంగ నూర కుండె జాలి జనింపన్. 1128 

అంత సౌమిత్రి విగతార్చి యైనవహ్నీ, కరణి నిశ్వేగ మైనసాగరముపగిది 
భూరిదుకఖా ర్తి విలపించియూరకున్న య గ జుననూనయించుచున పుడు వలికె, 

తే. చేవ మోచెప్చినట్టుల నీవు వెడలి, రాంగ గతపూర్ష సత్తి మైనరా త్రిభంగి 

లే, 

క 

ఆ, 

లి 

క 

నిష్పభ త్వంబునో ౦దుట నిజ మయోధ్యు, తండ్రి సంతాప మింతేసతలవరాదు. 

నరవరో త్తమ నీతను నన్ను. గూర్చి, జెందమున బరితొపంబు నొంద వలవ 

డివిచారంబు నీను దపీయింపం జేయు, ఢై ర్యవంతున కిది యుచితంబు గాదు, 

ఎంర్భురు రాముడు లక్షుణు (డు సనమునకు సచ్చుటకు సమ్మతించుట. ర్టుయుం- 

మనుకులశేఖర యేనును, జనకజయు జలోద్భృ తాంబు చరములభంగి 

న్ధనుని జగ దేకపూజ్యుని, నిను. బాసి మనంగ లేము నిమిషం బై నన్. 1182 

అధిప నీవు లేనియలస్వన్షపద మైన, మదికి దోంచు. దృణసమాన + మగుచు. 

దల్లి యనంగ నెంత దశరభు( “డన నెంత, తమ్ము. డనంగ నెంత దలయప నాకు, 

అని లత్రణుండు పలికిన నత్యంత శే స్థ పం'బె నయతనినచనంబువిని రాముండు కొం 

డొక సేపు విచారించి ధర్మం బరోీకరించి తమ్బునిరాక కొడంబడి యవ్వనస్పతి 
మూలంబున లత్మ్యు విరచితం బె నప క్ష తల్పంబునందు సీతాస మేతంబుగాం బవ్వ 

లించెనిట్టంధ కారబంధురంబె నరా త్రీ యందుజన సంవారళూన్య౦ బైన వనంబున 

మహాసక్యేసంపన్ను లగుశామలత్ర్మణులు భయసం భమంబులం జెందక గిరిసాను 

గోచరంబు లగుకంకీరవరపేల చందంబున నొవ్పిరంతేం బ్ర బ భాతకాలంబగుటయు 

సాంధ్యాదికంబులు దీర్చి యచ్చోటు వాసి గంగాయమునాసంగ మప్ర, "దేశంబు 

నకుం బోన్ సమకటి ట్టి మహారణ్యంబుం బ్ర, వేశించి వివిధంబు లగుభూ భాగంబు 

లును నునోరమంబు లగువత్స దేశావాంతరదేశంబులును, నదృష్ట్రపూర్వంబు 

లగువృతుంబులును నంత నంత విలోకించుచుం జని చని దినసంబు నివృ త్ర 

మాత్రం బగు చుండ రాముండ సౌమిత్రి కిట్లనియె. 1184 

అనుపమలీలం గాలెడు ప్ర ప యాగమునంతట నిండి మో,లన 

య్యనలుని వక్రీత్రు వె యలరు నధ్వరభూమము మింట బర్ట్ నూ 

తేనఘనత న్వహింప శిఖితా ండవనాదము లొప్పెనో యన 

న్యునికృత వేదముంత్రరనము లిన నయ్యెడు వింకె లక్షణా, 1185 

ఇం దొకమునిపతి మన కౌ, నందంబుగ నేండు దర్శనం బొసలలగలం 

డిందులకు నీమునంబున, సండియ నుందంగ వలదు జననుతకీలా, 1186 



$26 గోవీనాథ రామాయణము 

ధ్తురు సీతారామలక్ష్మణులు భరద్వాజా శమము జేరుట, ఛ్రైద్దుం 

క, గంగాయమునాతటినీ, సంగమ దేశంబు గంటు శై లతనూజూ 

క, 

ర్ 

ei 

ల జో నూ . అని భరద్వాజాశ్సృమంబు. జాపి యమృహానుభావుండు నుహాధనుర్ధ రుం గై 

న్టాంగుం డగున్భవషభ రాజతు, రంగునిగ్మాత్రంబుపగిదిం గ్రాలెడి వత్సా 11 
సు క్రీ యుత్త మై బహుతరు, మిశ్చిత మై ప్ర శ్రితు లగుమేటిమునులక్రు 
న్విశ్ళమ మగుభారద్వా, జాశృమ మిది దీని జూడు మనఘవివారా, 1 

వృగపతీసంఘంబుల వెజవించుచు సీతాల తృణసహి తంబుగా ముహూ 3 
మా క్రంబున కయ్యాాాశృమంబు సేరం బోయి గంగాయమునాసంధి చేశ 
బ్రహాస్థానంబుషగిది నొప్పు చున్నయమ్లునియా శృమంబుం బ్ర వేశించి యందు 
శివ్య గణో పాసీతుండును డపోలబ్దనేత్రుండును సంశితే వ్రతుండును నేకాగ్గ 
చీత్తుండును గృకాగ్నిహోత్రుండును నుహోత్తుండు నగునమ్మహోాముని సముచిక 
ప్రకారంబున సందర్శించి సీతాలత్తణసహీతంబుగాం. దదీయచరణంబులకుం 
ట్ర ణమిళి శకేలుదోయి ఫాలంబునం జేర్చి శ్రేకాలికాసకలజగ ద్వ తాంశాభి 

జ శ ని జ్ఞాం డగునమ్మునిగ్రామణి కి ట్లనియె, 1189 
నూరినుతయేనుదశరభసుతుడరాము¢, డండ్రునావేరు వీడు నాయనుజుండితని 
లక్మేణుం డందు రీగోల రమణి నాకు, జనకపు త్రిక జానకి యన ల నొప్పు 

. మునినాథ తం డ్రిశాసన మౌాదల ధరించి వనమున వివారింపంజ నెడు నన్ను 
విడువక యీోలక్షణుండు మహీపు త్రియు నాతోడం జనుదెంచినాన వీ. 
గూడి వ్రతంబుం గై కొని తపోవనముం బ్ర వేశించి మూలపఫలాశనులము 
ధర్మమార్ల్ష ప్రవ ర్హనులము నై విహరించెద మని విన్నవించురాజ 

. వంశవరుమాట విని భరద్యాజు. డర్ధ్యు పాద్యముల గోవుబహావిధపకప్టమూల 
ఫలముల నొసంగిమృ గపథీ కలితుండ గుచు, వివిధ భంక్టుల. బూజంగావించివలిశె, 

= వినుము చిరకాలమున కీట, నిను. జూడలం గల్లి నాకు నిపష్కారణ మి 

* 

ట్లనఘాత్మ నీకు గవానో, ర్వి నివాసము గలుగు యెల్ల వింటిమి గాదే, 1142 
ఇది పుణ్య బేళశము మహి నదులు గలయువోటు పావనము భూరిసుఖా 
స్పద మటు గావున నిచ్చట, ముదితుండ వె యునికీ సేయుము రఘుప్రనరా, 

రై 

+ అన వీని రాముం డి ట్లనియె నాయన కీచ్చట నుంటి నేని యో 
మునివర పౌరజానపదముఖ్యులు ఇవాల సుదర్శుం డంచు న 
న్ననవరతంబు జూచుటకు నర్తిలి వచ్చుచు బోవు చుందు రీ గా 
యనువున నుండ బోలదు రహ౫పద మొండొక టాన తీం గచే, 1144 

. అని యిళ్లు రావణనభాకంబు గూ ం౦బుగా నవతీరించిననన్నుం బ్రకిటంబుగాం 
జేసితి ని సర్వీజనంబు నన్ను నారాయణుం డనియును వె జేహినిందిర యని 
యుం దలంచి వమ్ము సందర్శించుటకు నులభంబుగా వచ్చుచుందురు గావ్రన 



అయోధ్యాకాండ ము. రవి? 

నిట్టి ప్ర కటావస్థానంబు నాల్ల నెచ్చట మత్స కరాపంబు పకటంబు గా కుండు 

నెచ్చట వె దేహి వృాద్య్భాంబుగా విహరించు నట్టి యేకాంతస్థానం బు నాలో 

చించి చెప్పుం డనియెడు ఆాత్పర్యంబునం బలికిన నర్గగ్రావాకం బై నరాముని 

వచనంబు విని కాల త్ర యా భిజ్ఞుం డగుభర ద్వాజుండు మహాత్మా యిచ్చటికి దళ 

శోశమాతృంబు దవ్వుల 6 జిత్రకూటం బన నొక్క_పర్వతంబు గల దది 

మువార్షి గణ సేవితంబును సమంతతస్పుఖదర్శ నంబును బుక వా నరగోలాంగూాల 

ప్రముఖనిఖలమృగవ్రా త  వేతంబును బుణ్యంబును గంథమాడనసన్నిభంబు 

నై యొప్పు చుండు నందు బెక్కువర్ష ౦బులు నిరాహోకు లై తపంబుల. చేసి 

స్మ 
వుహోసిదులు పెక్కండ్రు, గలరు వముజియు నగిరికూటంబులు విలోకీంచు 

డు ౧ 

వారికి. గల్యాణంబు లొదవు వారలచిత్తంబులు వికారంబులం బొరయక 

కీనువిశేహషంబునం గ పాలావశిషప్టశిరంబులతోం గూడి దివంబునకుం జనిన 

నిర్మలంబు లై యుండు నది వివి కంబు గావున నీకు నివాసయోగ్యస్థానం భై 

యుండు నచ్చట నివసింపు మట్టు గా చేని యిచ్చట మళ్చహితంబుగా నివసింపు 

ని పలికి యమ్మునీంద్రుండు ప్రి యాతిథి మైన రాముని సర్వకామంబుల సంతుష్షు 

౦ జేసిన నారముపుంగవుండు సితాలత్షుణసహితంబుగా మునికృత సపర్యల6 

బ్రతి గ్రహించి మహర్షి కథ్టితంబు లై నపుణ్యక థేతిహోసంబులు వినుచు నారాత్రి 

యచ్చట వనీయించె నుభ యనుహానదీ కల్లోల మాలా సంఘట్టనసంభూతీజల 

కణసి కుం డై యా శ్రమస్థ వివిధపకష్టఫలకుసుమసౌరభంబు సంగ్రహించి వుంద 

మారుతేంబు మనోహరంబుగా విసరె నంతం బ,భాతకాలంబున రాముండు 

మేల్కాచి కాలో చితకృత్యంబులు నిర్వర్తించి సముచితంబుగా భరదాప్టజుని 

సందర్శించి వనయంబున నిట్లనియె. 1115 

తే, అర్క_నిభ నేంటిరా తి మియా శ్రమంబు 

నందు సద్దోవీ సుఖ ముంటి మతిహితముగ 

నింక భవదుపదిష్టమహీధ శేంద్ర 

గమనవాసంబుల కనుజ్ఞ (6 గరుణ నిమ్మ. 1146 

వ, అనిన మునీం్యద్రుుం డి ట్లనియె. 1147 

శే. అనభఘచారిత్ర చిత్రకూటాచలమున, కరుగు మది మధుమూలఫలాన్వితంబు 

కిన్నరవివాగగంధర్వపన్న 70 ద్ర; ఫాసురము నీకు యు క్షనివాస మధిప. 1148 

క, పుణ్యము తపన్విలోక5 శరణ్యము బహాుతగుమృ గా భి రాజితీరమ్యాా 

రణము ధృొతషలజలరా, మణ్యక “ నూధరంబు మనుకులవర్యాా. 1149 

క, అన్నగవనాంతభూములల, గృన్నన మృగయూథములును గరియూథంబు 

లృన్నుగం 'జరించు చుండు జ్యగమ్నుతగుణ వానిం జూడం గల వీ వచటన్. 

హై క్రి 
ర్ 



కై28 గోకీనాథ రామాయణము 

ధయ భరద్వాజుడు రామునకు జి తృకూటమునకు6 బోవుదారి యె తింగించుట, లశ 

G, అచ్చటిసాను దేశముల నచ్చటి ప్రస,వణంబులం గరం 

బచ్చటిపుణ్యతీర్టముల నచ్చటినిర్హ ర కందరంబుల 
నం. ౧ గ్గు op ర వ 

న్మెచ్చు*౫ సీతం గూడి తమినిండ రహీ న్వివారించు వేళ నీ 
యిచ్చకు సమ్మనం బొదను నింత యథార్ధము రాజనందనా, 1151 

క పికోబరి ణఆకోయన్షిక, శుకనాదనీనాదితంబు సురుచిరమ్య గయా 
చూ రి 

. థకలిత మగునగ్షిరిపై నకలంక స్థితి వసింపు మతిరమ్యుముగన్ ం 1159 

యై భర ద్వ్రాజనచన్మ పృకారమున రాముడు చి తృేకాటమున కరుగుట, చృుద్దుం- 

వ. అని పలికి ప్రాస్థానికం జగుస్య _న్హయనంబుం టై యోగించిన నొరాముండు 
సీళాలక్ష్మణసహి తంబుగా నన్మువార్షి కభివందనంబు! గావించి యనుజ 6 గాని 
చిత్రకూట శె లనిరీవావేతుం డై యరిగె నప్పు డమ్మునీంద్రుండు జనకుండు 
సుతులవెంట నరిగినభంగి రాములతుణులవెంట నొక్కింత దూరం బర్రిగ 
యారాజనందనులం జూచి మారు గంగాయమునాసంగవుంబు డాని యచ్చటి 
నుండి యొక్కింక పక్చాన్ముఖా శ్రిత యగుకాళిందియు త్తరతీరంబునం జని య 
మృహానది రేవు చేరి గమనాగమనంబులచేత నతితముల్ణంబును బురాణంబు నగు 
నయ్యవతరణ ప్ర దేశంబునం గాష్టసంఘాతవిరచితప్ల వంబున నానూర్యనందని 
నుత్తరించి యవ్వల బవహువృశునిషే వితంబును హారిత చృందంబును దీర్భ 
శాఖారిఖోలసితంబును నిద్లోపసేవితంబును శ్వామనామకంబు నగునొక్క 
న్య గోధవృతుంబు గల దాన్ఫతుంబు జాయం జని యమ్షహాపాదపంబునకు నీతా 
చెవిని య్ర్రుక్కి_ంచి మాకు శీన్రుంబునం బున రాగమునయబు గలుగుం గాక యని 
సతాపురస్పరంబుగాం. శ్రార్థించి తదాళీర్వాదంబులు గైకొని యచ్చట నివ 
సించి యైన నతిక్రమించి మైన నవ్వులం గ్రోశమాత్రంబు ద్యూరంబున యమునా 
తీరసంభూ తవంశవిరాజితంబును బలాశబదరీమి శ్రంబు నగునీలకాననం బవ 
లోకించి యవ్వల రమ్యుంబును గంటక పాపాణవర్ణి తంబును దావపాకరహితంబు 
నగుమౌొక్షంబుం బట్టి చిత్రకూటపర్వుతంబుం బ్ర వేశింపుం జే నీమార్లంబున 
బహూువారంబులు చితకూటంబునకుం బోయి నచ్చినవాండ నని మార్ల క్రమం 
బెజింగించి వారిచేత నమస్కృతుం జై దీవించి యనుజ్జ గొని మరలి య్మాశ్ర 
వుంబునకుం జనుబెంచె నిట్లు భరజ్వాాజుం డుపావృత్తుం డై నయనంతరంబ 
రాముండు తదుపదిష్టమార్షంబునం బోవుచు సౌమి తీ కి ట్లనియె, 1158 

తే. అనఘ మునినాథకరుణారసానుభూలి, నతికృ తార్థలమైతి మయ్యనఘమూ ర్తి 
చెప్పినవీ తాన నమ్మహోచిత్రకూట, లిఖరిశిఖరా గృమున. నున్మి_ నేయ నలదె. 

చ అని యిటు రాజపుత్ర లగునయస్టనఘు బ్రమలో. ధలంచుచుా 
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జనకజ మ్రల నుంచికొని సత్వరలీలం బవి శత్రతోయ న 
య్యినసుతి డాయ నేగి వాన మే శ్రీయ చాయుద మళత్యుగాధమై 

తన రెడు నీలతోయములం దశ్హయు ప కోభిలు. చున్న చెంతయున్. 115్గ్ 
మ. అని చింతించుచు. దీగ చేశ నుటు డాయంబోయి సౌవమి తి 

దన నతుగ్గన్నతీళుష_వంశేముల చేతం చెప్పం గావించి శే 
స్నలం వీట యొనర్చ దానిపయి వన్నాణంబుగా రాముం డొ 

య్యనం గూర్చుండ బాగు జానకిని లజ్షాలోలద్భృక్పంహజ వ్, 1 [56 

శే. సీ తనిటురాఘన్ర(డు సుఖానీనం కేసి, యినసుదెస ఎ భూషణం అంారను లునిచి 

కపనకాజంబులును జాపఖష బాణ, ములుకుదుకుకాల్పి అఆ తానుందమృాండును ప్రీతి, 

గ్ర 

_ంధ్రుల్టై: సీతారామలక్ష్మణులు యమునానది ను తేరించుటు, య్రవ్రం- 

వ. అమ్మహాస్థ వంబుంబరి గ హీ ంచియభంగతరంగ నూలి కాడి 'లికాచకితచ క మరా 
ళ చాలికామధుక రమధురళ శై బాయమానం బె బై నయమునానదీనుధగ్థంబునంబోవు 
నప్పు డానీతా దేవి ఘటిఆంజలిపుటమొ యమ్మహోనది నుళ్లేశించి యిట్లనియె. 

క, బేపి రాముడు దశరథ, భూవల్ల భసుతుండు విపి నభూమి క్ రౌడీ 
నీ వధికకరుణ నచ్చట, నాపిరి 'రశ్నీంచుచుండవనలయుం జామా 1159 

క, ఈరేడ డబ్దంబులు వన, ధారుకోం జరియించి పిదప చమ్ముండు 3 చేనుం 

గోరిక సేవింపంగం జను, చేరగలండు నిన్నుం జూడ జేవీ మరలన్. L160 

GK 4 ఓయమ్మ. నీక _యముక్కె_ద, నీయనఘు౭ంను వురలం బుతమి శేలికయి 

నీయాన నీకు వ్రియముళ, వేయు మొదవు లిత్తు వేడవిప్రుల కమిన్. 
వ. అని సినయంబుగా న క్కా_ళిందిం బ్రార్గి ంచుచుం బోనుచుండ నయ్యీటిదతీణ 

తీఠం బాసన్నం బగుటయు రాముపమ్ లత్ముణుండును నీతా సహి తంబుగాల 

బ్ఞనంబు డిగ్గి యమునాతీ రప్రాంతశాంతారసం'కొనంబులు విలోకించుచుం జని 
చని యవగ్టీల శ్యామనాముకేం బై నన్యనోధవృతుంబు డాయం జని రప్పు ద 
వె వైదేహీ ,రామునియనుజ్ఞ న డనీ యన్వునస్పతికి నమస్కరించి యిట్లనియె 

-ంర్టుర్టు నీత క్యామనామకం బె న బినన్య గ్రోధన్ఫతంబునకు నమస్క_రించుకు. శురుం- 

శే, పాదపో త్తమ నాపతి వ్రతము పార, మొందం జేయుము కౌసల్య నొగి సుమిత్ర 
నర్ధి గమ్మణ వీశ్నీ ంచునట్లానర్చు, మతిదయాళుడె వై నమస్కృృతి గ ౫హించః 

క, అసీ యాగతిం ట్ర్రార్థించుచు, జనకసుత ప్రదక్నీణంబు సలిసె నపుడు "రా 

మునే రెంద్రు (డు సౌమిత్రి, 6, గనుంగొని యిట్లని యెం బ్రీతి గడలుకొనంనగన్. 

క. నీ విశ ముంగలియె చేసు, వూ వెంబడి జనకపుత్రి యసు'దెంచెడు నే 
వావిరి మీయిద్దణికుం, గావలియె వెనుక బ్రాపుగాం జనుచెంతున్ . [16 

శే, త్రోవ నెద్దానియందు నీజేవిమనసు, దగ రమించుచునుండు నెద్దానిం గోరు 

నది నద కునుముమైన ఫలమైన ననఘ చరిత, చెచ్చెర మహీకుమారికింబెచ్చి యిమ్హు, 
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కే, అనిన నతండ గ్ర భాగమందరుగుచుండె, వెనుక రాము: డుచనుచుండెవిల్లు బూని 

లె 

ల 

4K 

శే, 

పుడమిక న్నెయయి్థద్ద జనదుమనా ప్పె దంతియుగమధ్య్ధగతనాగ కాంతంబాోలి 

అ "శెఆంగునంబోవుచు నమ్మహీపుత్రి కుసువుకిసలయ పులో కే వేతంబులై యద ష్ట 

పఫూర్వంబు లె  నతరులతోగుల్మంఘులు ఏలోకించి తదీయనువమావి శేష్ 

బులు నిజనోధునకుం జూపీ చెప్పిన నచ్చేవి యభిప్రాయం బెటీంగి తత్త తక 

లకాగుల్లాధి ఫీతేంబు ఇ నఫలకునుమంబులు గోస్” తెచ్చి లమ్మణుండు ' న్ా 

వచన సంరబ్ధు౧ డై యొసంగినం గై కొని యాస్లోదించు చు. గుముదవై రవనీలో 

త్పలపుండరీకఘుం ౫ కమండలాంతర్షతమకరంద వీంచురసాసాగదనతురది లేందిందిర 

బృందయుంకోరసంకు౪ంబు 3 నయమునాసకోవరతీ రంబులం గృీడించుచు 

నన్వలం గ్యోశమాత్ర తంబు దూరం బరిగి యందు. L168 

, గృద్దన ఏండ్లు నమ్ములును గె కొని బలీదు లన్నదమ్ము లా 

యగ్షలు శౌర్యవి స్ఫురణ మేర్చడం హారమ్భృుగాళిం ద్రు దుంచుచుం 

బ్రొన్షటు గ్రుంకునంతేకును బొందికళో విహరించి యిక్కచో 

నొద్దిక మాజి నుండీ రల యుర్విజకుం గుశలంబు6 దెల్పుచున్ , 1169 

అంతే మేధ్య్ధంబు అగు. పక్కుమృుగంబుల న నధించి యాహారంబుగావించిరిట్ల్టువిచి 

తే నాలుకజలపివా రవూా ణఅవాంససా రసనినాదం బు కర్ణి చుచు నిర్మలసకో 

సఫసలిలక ణఅసంవడ్షి తపుష్పీతైే లాలతావాసనానాసిత 5 శీకోలానిలంబు మె ప్వ 

వానరనారణయుతం “వో  నయమునాతీరననంబున నారాత్రి నసియించి. 1170 

. అంత రాత్రి చనినననఘుండు రాఘవుం డనుజు మేలుకొల్సీ యనియ వింకు 

శుకవికాదిపశీ నిక రనినా దంబు, ప్రొద్దు పొడిన నింకం బోవ నలచె. 11171 

. అనుచు లత గుబోధించియకండుళను, సపితృజూ వారిలో? ్రంకీసంధ్య వార్చి 

చిత్రకూటాద్రి కరుగుచు సీతం జూచి, రాము డిట్లని పల్కె గారనముతోడ. 

ఎడుడు రాము దు వీళ కు వనంబులయందలినిచి కె,ంబులను చెల్పుట. చురుంా 
కః 

. కాంతా పలాశన్భృత.ము) ఎంతటం జాలు గోని నీజసుమొ వళిచేత౯ 

దంతురితము చై యొస్పె వృసంతసమయ మగుట గంటె సంతస మలరన్. 

కాతరనేశ్ర మూాచితివె కన్లునివాసన లుల్లసిల్లు భ 

ల్లాతేక కన్ఫతేసం క క్తూలు పలాశ పలప్ర,సవప్ర, కాండవి 

ద్యోతితమూూ ర్త ర్ల లె కడు భరోషతి శంకు వీ(గి చితవి 

ఖ్యాతి జెబంగు చున్నవి మృగది్టీజకోటి కనా శ్ర యంబులై, 1174 

. మధురవాణేకం "కు వుధుమువ్ కాభిసం, భృతము లగపంచు 'భరముకతన వవ్రే వేలి 

తూలుచున్న వివిన చవోణసపమాణంబు, లై నశేనె నాటు 'మా నులందు. 

ప్రసననం స్తరసంకట ర రన్యువిపిన 

చేశములయందుం దను గాంచి ధీరఫణితి 



అయూభ్యాకాండ ము. 

మోయు దాత్యూ్టూహమున కాభిముఖ్య మొంది 

ఇమిలీ గూసెడిం గంటివె నీరజాశ్నీ. 
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వం అని బహు ప్ర కారంబుల నవ్షీనవిలాసంబు లవై ఏచేహికిం జూపుచుం జని 

చని దవ్వులం జి తృకూటంబు జూచి రాముండు లకతుణున క్రి ట్లనియె. 1117 

కం కరియాథానుస్ఫతం'బె , గుగుతేరవివాగ ప్ర శాదషఘోషితమై సుం 

డరశిఖరం బె యొ ప్పెడు, నరవరసుత చిత్ర కూటన గముం గంటే. 

క. అతిరమ్యుము బహుతేరమి, శీ తము సవుతలంబు వుణన్టశేవధి యగు నీ 

1 హైం 

వీతిధర కాంతారంబున, జితవై దీ మనము వసతి సేయుదనము రహీన్*, పే 

మయు.వనదంతా వళ కర్టచామరల స ద్వాతంబుల౯ మూార్లసం 

జనితాయాసముం దీర్చుచు న్ఫుజగ భుకృష్ణంబుల న్సంస్తుతి 

ధని గావింపుచు నిర్ణ రాంబువుల పొద్భం బిచ్చుచుకా లక్షణా 

కనుగొంశు గిరిరాజు తా మనకు సత్కారంబుం గాపించెడిన్ . 

ము, రుచిరామూ బ్య ఫలోపభోగకుతుక ప్రా దగ్ధచ్చుక శొగముమై 

యచలధ్య్భూరితవూల మె చక ఘనం బై ధాతుసంర క్తమై 

ప్రచురా ఖ్రాకరతీరళో భిసితపత్ర స్వచ్భుమై చూడకు మో 

యచలో తంసము చి త్రకూట మనుట న్సార్థకర్టి -మొంందించెడిన్. [1161 

శా, నానాపథ్నీరు తాన్వితంబు మృుగసన్నాదాన్వితం బున్నఠతా 

పీ-నానోకహపుప్పుకో భికల తా హేలాయుతం బుజ్జ లా 

స్థానాలంకృతే మా త్రమూల ఫలము నా ప్రదూదక౦ంబు స్ట నో 

అగా? 1193 

క. ఇది మనకు యాగగ్ళచాసం, బిడి రమ్యం పది మనోజ్ఞ మిచ్చటం బుణాస్ట్రి, 
య్యా 

ఇ 
న్ు 

స్పదు లగుమునులు వసింతురు, సిదిరము లే దిచ్చటా సుఖజీవన మబ్బున్. 1158 

ను.అని చింతించుచు నన్ముహోళిఖరి డాయం బోయి యప్పట్టునక 

మునినా ఖేరిత వేదనుం త్ర నినదంబు 
ల్నింగిపె ౯ బర్వంగా 

ఘనహోమానలధూ నుసంకలిత మై గస్పట్టు వల్మకజ 

ణా శన నిరం తదూపాలనంశో తేముల్. 1184 
న్మునిపుణాగ్ట్ర శ్రే నుముం ౫గనుంగి 

నిరె తద్భ్ఫూ ల త్త 

_ంధురూ రాము ఏడు ఐాల్మీకిమస్తో
ముని యా న్ర్మైమము౬ కరుకు. చ్రైురుంా 

వ. ఇలు నాల్మీకిపుణాన్ట శమం జు
ం జూచి ఏీతాసహితంపుగా నమ్ముహామునిక కుం 

జన్ తదియచరణం౦బుల 
క్షభివందనంబు గావించిన నన్మావారి శ్రెస్టుండ సమా

 

దరసంభ్భాతాత్ముండై యమ్మువ్వుర నతిధిసత్కారంబుల సం ప్రీతులం సి సా 

గతం బడిగిన నమ్మునికి ఛాముండు నిజవృత్తాంతేం బంతయు. 
డెల్లంబుగా విన్న 

1185 

వించి సౌమిత్రి, నవలోకించి యిట్లనియె. 

క. భూరిశ్రేష్టములగు దృథ,; చారువులం ెచ్చి తగువిధంబున మనకుళ 

“ న్ 
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Pdi 

వారక నిలువంగం జితా, కాగంబుగ. బర్హ శాల గావింపు మిటక్, tie 

య్యన నాకుటిల్లుం గట్టిన, ననుజుని నేర్పునకు మెచ్చి యధిపతి వల్కెన్సా, 118? 

. అనవ్రుడు లతుణుం డగుం గా కనుచుం గ వాటూాభి రాము మగునట్లుగం జ 

రుషి సీతారామలక్షుణులు వర్ణ్మకాలా ప్రవేశము చేయుట. శతం 
- వత్సా గృహాధిష్టిత శిఖపర్టన్య ప్రముఖ పంచచ త్వారింశ తృంఫ్యాకవాస్తు-జ్షీవత్ర లకు వాస్త చోదితవిధిప కారంబున బలిహాోమనై 'వేద్యాదిపూజనంబుం గా వింపవలయి. జిరంజీన్ర లగు వారిచేత నీవాస్తుశమనం బవశ్యక_రవంబు గావున నీవు విధిధర్మంబు సంస్కరించుచుం దదద్ధంబు కృృష్ణమృగంబును వధించి ఇ 
మ్మోదివసరబు ళుభదివసం బిముహూ ర్తంబు శుభముహూ ర్హంబు మన మిక డె పర్హ శాలకు శాంతిం గావింత మనిన నాలత్ముణుండు మేధ్యం జై న కృవ్వమ్బు 
గంబును వధించి యుపరతశో శితనివ్యందం బగుదాని వహీ యందు బక అంబు 
గాం ద్టంబుం గావించి తెచ్చి రామునకుం జూపి చేవా కృవ్షమ్మ గం బన్య్యూ 
నాంగం బై యవై కల్యదస్ధత్వం బువలన గృృప్టవరంబె న మృగంబుచండంబు నం జూపట్టుచున్నది యూయైణేయం బగుమాంసంబు చేత వాస్తు చేవతాసంత 
ర్పణంబుం గావింపుం కనిన నమ్మహాత్తుండు నిర్య్మలోవకంబుఐం గ్రుంకి నియతుం జై గృహా చెవవినియు క్షంబు తె నమం త ౦బులు సంగ్నహించి సంగృవహాంబుగా వాస్తు శాంత్యాదికంబుం గావించి పూర్యో ర్రగృహోధి ఫీ తపంచచ త్వారింశ 'ే 
వలౌగణంబులం చ్చ పులం గావించి శుచియె సంతుష్టాంతరంగుండై పర్ల శాల ట్ర వేళించి వాస్తుదోష శ మనీయంబు వై నపుణ్యాహావాచనాదినుంగళ కృత్యం 

శి హు గాం నర సస రై స మ ల 
బులు నిర్ప రించి శ్రమ్ముణి స్నానపూర్వుకంబుగా రాద్రంబును వైప్టవంజు 
నైన వై శ్వచెవబలిం గావించి సద్యుంబువులం గ్రుంకి వీర వంతంబు లె నవుం త్ర ౦బులు జపించి పాససంశమునీయం జె నయు. త్రమబలి గావించి యప్పదిగ్వ రి బలిహారణ వేదిసలంబులును గ ణపతివిమ్షు ప్రముఖ దేవతాయతనంబులును 
నిర్మించి త 'త్తదేవతల కోంనంద సూకమార్లంబున నవస్థానంబులు కల్పించి వన్యంబు ౨ న ఫలమూల మాల్యపక్వ్పమాంససలిలద ర్భసమిద్దణంబుల చేత వేదో _క్షప్కకారంబున సర్షభాతంబుల దృ ప్పి నొందించి రాముండు సీతాలత్మకా 
సహితంబుగా సుముహూ ర్రంబున నంతర్చహిఃప్రాకారభి ఫ్రిప,తివ్టత యగుడా ని విశాల యగుపర్య శాల  వేళించి సుధ ర్రాభ్యంతరన్థుం డైన దేవేంద్రుని చందంబునం దేజరిల్లుచు. 

112౬ 
కనునీయఫ లభరోన్న మితమాకందనిం బానోకవా న్యా పసానువ్రులను నేడాకులనంటుల నెలమావికానలం బుమ్చితజు మకుంజపుంజములను సగుదదం తావళ శాష్టాలముఖస త్త ఎఉనినదఘూర్షి తమహావనములందు రనుణేయపుళినాభి రామమాల్యవకీనదీతీరవుణ్య ప్ర బేశములను 



అయోధ్యాకాండ ము. సంక 

శే, వేడ్క. వివారింపుచునుదానువీరుుడయ్యు, లక్ష్మణబలాభిగుప్తుండై రమణమెజుసి 

నీతతేం గూడి సుఖలీల జెలంగుచుంజెం గరము వురవిప్రవానదుగఖంబువిడిచి. 

రురు సుమం త్రు,0 డయోాధ్య కరుగుట. శాం 

వ. ఇచ్చట గుహుండు జావ్నాఏతీరంబున రాముండు దృష్టిథం బతి క్రవించునం 
చాక న చ్చటనుండితదీ యక లా్యాణగుణగ ణవిశేషంబులు సుమంత్రు,నితో వక్కాా 

ణించుచు నతనిచేత సామంత్రణంబు వడసి నిజనివాసంబునకుం జనియె నంత 

సుమంత్రుండు గుహునిచారులవలన రాముని భరదాప్టజాభిగవునంబును 

యమునాతీ రస్రాంతకాంతార ప్రవ _ర్తనంబును జిత్రకూట ప్ర వేశనంబును సవి స్త 

రంబుగా నెజీింగినవాండై యరదంబుం దోలుకోని గాఢదుర్యనస్కు_ండై సు 

గంధబంధురంబు ఖై నవనంబులను సరిత్సరోవరంబులను నగరగ్రామంబులును 

విలోకించుచుం జని మూండవనాటిసాయావ్నాసమయంబునకు శీఘ్ర వేగం 

బున నయూోధ్యాపట్టణంబు నేరం జని నిరానందం 2 నిశ్శబ్దంబై శూన్యాకా 

రంచె యున్నయప్పురంబుం గలయం గనుంగొని శోకవేగసమావాతుండై. 

నిజాంత్రర్లతంబున. 
1190 

మ.కరులుం చేరులు గుజ్జము ల్ఫుభటసంఘంబు ల్పుశీసుందరుల్ 

పురసం వాసులు చేశవాసు లెపు డా మోాదంబుతో నిండియుం 

డ రహిం గ్రాలెడుపట్టణం నిపుడు సీతానాథుండు న్లేమిం బొం 

విరి శోకానలహేతిం గాలిన క్రియ న్వీవీంపంగా నయ్యెడిన్ . 1191 

క, అని చింతించుచు మెల్లన, జనుచుండలం బౌరజను లసంఖ్యులు రథ ముక 

వెనుకొని రాధను చెచ్చట, ననఘాత్ష్యక విడిచి వచ్చి తని యడుగుటయున్. 

క, వారికి గృమ్మణి నిట్లను, శ్రీరాముని జూవ్నావీసరి త్రీరమునక౯ా 

దూరమున విడిచి యారమఘు,వీరునిచే సెలవుంగాని నివృత్తుండ నై తిన్. 1198 

జే, అనుచు వినిపీంప విని పొరు లధికశోక, వేగమున వ్రాలి కన్నీరువెడల నూర్చు 

సగలయగందుచునందేండ చి త్రీమెరియ, హారఘూ త్రమయనిపొక్కి.రా ర్తులగుచు. 

క, పున్ననునాంటికశొనిధి, కెన్నిక యగు రామచంద్రు, నీయరదము వై 6 

గన్నారం జూడ దొరకమిణ. బన్నుగ నేం డిట్లు చంపంబడితిమి గాడే, 1195 

కే, దానయజ వివాహాది ధర్మకర్త ఖ్రములను మహానీయసుసమాజములను రామ 

చం ద్రుగుణసాంద్రుధార్మికుసత్యనిరతుం డ నెడిభాగర్టంబుమనకింకగలుగునెట్లు. 

చ. తపములు సల్పీ యైన బపహాుుచొనముూ అగా కిచ్చియెన ని 

శ్వృపలతం "భక్కు_జన్నములు సమ్మతితో నొనరించియేన నీ 

యపరమిత ప్ర భావుని చనంతగుణాథువ్టినిం బోలునాథునిక్ 

నిపుణత నన్వునిం బడయ నేర్తుమె యింక జగ త్రయంబునన్ . 1197 



884 గోవీనాథ రామాయణము 

కే.రమణ జనకునిచేం బోలె రాముచేత, నూరు పరిపాలితం బగుచుండె చేని 

సే, 

ros 

యీపురంబునంగల వారకింతకం కొం బ్రియముసుఖము సామర్థి కంబు పెంపుళలశై, 

అనుచు బొరులుదుకఖా ర్తి నాడుమాట, లాలకించుచు సౌధవాతాయనస్థ 

పుణ్యపు ణ్యాంగ నాశోకమున కడలుచు, రాజవరుం డున్ననగరు నేరంగం్వనిక్షా. 

దు సుమంత్రు, డు దశరథుని సందర్శించుట శ్రుతం 

. ఇట్లు సుమంత్రుండు విపితాననుండై_ రాజమార్లంబునం జని చని రాజమందిర 

ఉఊాప్టరసమిపంబునం చేరుడిగ్గి మహాజనసమాకులంబు 'లై నన _ప్తక మ్యూంతరం 

బు లతిక్రమించి చనునప్పుడు రామరహీతుండై హార్మ ఫ్రప్రాసాదవిమాన మాలిని 

యగు నయోధ్యం బబ, వేశించి వచ్చుచున్నసుముంస్రు నవలోకించి యంత॥పుర్ర 
"కాంతలు రామాడర్శనక ర్శితు లై చాప్ప వేగ పరిప్పుతంబులై నవిమలాయతనే త్ర ం 

బులచేత నొండొరులనిరీశీ ంచుఛచుహోహాకారంబులంగావించుచు రాజనాన్నిధ్యం 

బువలన మందంబుగా రోదనంబుసేయు చు రామశోకాభిత ప్తతై గుసగుసలు వో 

వుచు నీసుమంత్రుండు తొలుత రానుసహి తం బె నరథంబు గొని చని యిప్పుడు 

రామరహీతం బై నరథంబు. గొని యొంటిమెయిం జనుదెంచు చున్నవాండు 

పుత్రశో కాబ్గివీడిత యైనకౌసల్య కేమి-చెప్పలవాం డీ దేవిపుక్రుండు నిర్యాతుం 
డగుచుండ , సహించి జీవించు ననియెడునది మిక్కిలి దుష్మరజీవనం 

బెట్టిజీననంబు సుకరంబు గాదని సత్వంబుగాం దలంచెద మని విలవింఛుచుండం 
బరమార్థభూతం జై నవారలవాక్యం బాలకించుచుం జని యష్ట్రమకత్యుం బ్ర వే 

శించి శోొకంబుచేతం బ్రదీప్తం ఖై నదానిపగిదిం జూపట్టునట్టి యొక్క పాండర 
గృపహంబునం గుమారనిం దలంచికొని కొండొకసేపు కన్నీరు మున్నీరుగా 

రోదనంబుంజేని యలసీ దీనుండై శోకనిద్రాపరవళుండై. నేలం బడియున్న దళ 
రథు నుచితభంగి సందర్శించి మేలొ ల్సి నమస్కరించి రామవృత్తాంతం బం, 

తీయు నెటింగించిన నతం డూరక యన్వాక్యంబు విని యేషియుం దోంపక 
విశ్రాంత చేతనుండై. శో కమూ ర్భాపారవళ్యం బున. గ్రమృజు ధరణిపయింబడియె 

నప్పు డంతేగపురజనంబు లెల్ల మహీపతి పాటంతయుం జూచి భుజం బె త్తి 
యువైైర్నాదంబున కోొదనంబు సేయుచుండి రప్పుడు కౌసల్య సుమి త్రయుం 
దానును మూర్చితుండై పడియున్నమగనిం (గ్రుచ్చి యెత్తి యాసీనుం గావించి 
శోకగద్దదస్వరంబున నిట్లనియె, 1200 

. లోశేశ నీయాజ్ఞ (గై కొని రాముని దారుణారణ్యనుధ్యమున విడిచి 
వచ్చిన సూతునివంకం గన్షొని మస సిచ్చి సంభావీ.ంవ వేటి కింత 
యనయంబుం జేసీకి నని సిగ్గు నొందితో యశ్షుల వినుము నీ కధికసుకృత 
నూగుం గాక యిటురి త్తీవగచినం బనియేమి యధిప యెద్దాని భయంబువలన 

జున్ క్ష ఈ యి Sy) ar + | తె.సుతునివార్త వివారంపంజూడ వెలి, వట్టి కే కేయి యిచట కే దడలు మొన 
da 



అయో ధాసకా౦డ ము. క్రిక్ 

క్ి 3భాషింపు మని సల్క్ కొండవంటి, నోక్రభరమున నవశయె సాలని చ్రాలె, 

రిట్లు మారి ఎల్లి పరితాప మెషం జెలంగ, నవని వ్రాలిన నకాసల్యు న వ్యా చూచి 

వ్. విలపించు కాంత వెల్ల, 'సుస్ప్రైరంబుల నేడ్షి డ్చిరి చూడలేక. 

శ్రీ, అంత నంత? 'పురసముళ్థి త క్ష వనాద, "మాలకించి ప పురింగల బాలవృద్ల 

జనము తేరుణ్జనంబు ఫోజనముంజేస్కె నారనంబునం బురమెల్ల బోరు కలల. 

శ్రే.అప్పు శుపచారముల బోధి తాత్తుం డగుచు. 

బుడమి జే డాత్ల జునీ వా ర్త నడుగం దలంచి 

సూతు దిక్కు మొగం సం జూచి యతండు 

పాలమున పహూ_స్తయుగ్మ్యంబు గీలుకొలివి. 1204 

శే. భూరికో కాభిత పండై పొగులు వాని, భుజగపతిభంగి నూర్పులు' వుచ్చువాని 

ఛ్యానశోకపరీతాత్తు. డై నవాని, నధికవృద్ధుని నృపుని డాయంగం జనియె. 

వ, వొటియు నవస్తూత్రబద్గం బై నకుంజరంబుభంగి నస్వస్థుం జై నదళశరథునిసమి 

కం౦ంబున కరిగి యప్పుడు 

ధులు దకరభుండు సుమంత్రు ని రామసృృత్తాంతం పడుగుట. చుఢుం- 
టో 

"తే. వేడి యూర్చులు సెలంగంగ విన్న వాటు 

IA 

ల్ల 

వదనమున దోప ఘనరజోధ్వ స్తగాత్రుం 

డగుచు శోకసంత పు-డై పొగులుచున్న 
వాని సూతుని జూచి భూవరుండు సల్కె. 

నూతా తరుమూలా శ్రితుం, డై తాపసవృ త్తి తి. దాప్సీ యాపదలకు వి 

ఖాస్టషిగ స సహించి యచ్చట, సీతాపతి యున్నవాండు చెప్పుము నాకున్ 

. అనఘా భూరిసుఖోచితుం డతండు కల్యాణా భిజాతుండు నా 

తనితమ్ముండును మేటిసాఖ్యముల నొందం జూలువా6 డాయకో 

థను లామంజులతూలత ల్పముల మూందం గూర్కుువా రావనా 

వనిలో నెట్లు వసింస నేర్లు రిపుడీ వై నె కస్ట మె ట్రేగఏదున్. 

. అనుదిన మేఘనుండు రమనాటకు సంగడి కాం డ్ర,6 గాడీ గ 

క్కునం జను -వేళ నేనుళపలు ఘోటకముల్ రథముల్ పదాకులుకా 

వెనుకొని వోవు నట్టిరఘుపీకుండు నిర్జన మైన ఫఘొరకా 

ననమున నొంటి శేవిధమునం జరియంచు స సుమంత్ర, చెప్పుమూాం. 

క్రూరమృగ ప్ర కాండ మగు ఘోరవనంబున చేడు" పాదసం 

ఇవారమునం బని త్ కులజూత మహాసుకుమూారి యెనయా 

ఛారుణిపు ఫ్రం బాడి బలుళొవుల నాశటిబాధ కోర్చి నా 

కరారిమివుర్రై లెట్లు నయకోవిద గ్రుమ్మరువారు వెప్పునూ. 

ఉం ప్రేమ దొణంగి యాలి కటు ప్రీ axe గానె 
నంచు బుస్రునిం 

1206 

12061 

12068 

809 

12,0 

Ril 
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దా మును కానకుం బనిచి తద్వ్యరభ నిప్పుడు కుందిన న్సలం 
బేమి సుమంత్ర మున విను మో విటు శృమ్మణి వచ్చు వేళం డా 
నేమనె రాఘ్టవుం డనుజుం డేమనె నేమన నీత చెప్పుమా. 1219 

శే, ఆక్టోనులభోంగి సుందరు లమిత తేజు, లైన మన్నందనులు ఘోర-కాననము శ్వ కరుగునప్పుడు వీశ్నీంచి నందువలన సూత నీవ్రు సీద్ధాణ్థుండ వై తివి కద. 191 లే, అమరపదతుల్య మైన రాజ్యంబు విడిచి 
సాధుగతిం బూని యడవికిం జనిన సుతుని 
విధము వినుపింపు మశ్లైన నిలుతుం గొంత 

దడవు మేన బ్రాణంబులు దాలు నిపుడు. కే3 14 
న. మణియు స్వర్దపదంబున నుండీ సాధుమధ్యంబునం బడినయయాతిరాజర్షి చందంబున స్వర్లతుల్యరామసాన్నిధ్యవిహీనుండనై నిర్గమించి తదీయాననాషా 

వ్యాపార శ్రవణంబున జీవించి యుంజెద నని రావువచనాకర్ల నోత్క_ం౦కుండా యోడిగిన సుమంత్రుం డమ్షహీపతిం జూచి యెలుంగు సవరించికాని కొంత౫త బాప్పనిరుద్ధం బగువాక్యంబున నిట్లనియె. 1215 
యయ సుమంత్ర (డు దశరథునికి రామవాక్యములం జెప్పుట. చ్రుయుం- 

సీ. వనుభేక నే నిట వచ్చునప్పుడు రామచంద్రు ౦డు నయధర్భసంహి తముగ 
మోతోోడ నను మని ప్రీతితో నాతోడం చేప్పిన వాక్య్టంబు చి త్తగింపు 
మందండ శిరముచే వందనీయుం డగుమాయయ్య కిపుడు నామాణుగా౫ 
నంజలింగావించి యభి వాదన మొనర్చి యడుగులం బడియొత్తువునియె మెజోి యు 

కే, నంలతివురమునం గలవారి కధికభ క్రి 
వందన మొనర్చి వేర్వేజ వరునతోడ 
నేమ మభివాదనంబును జెప్పు మనుచుం 
బీయముతోం జెప్ప నాతోడ నృపవ నేణ్య,. 1216 

వ, మజీయు మజ్జనని యగుకౌసల్యకుం ద్రిణామంబుం జేసీ నావచనంబులుగా ' న ద్రేవితొడం జెప్పు మని నాతోం జెప్పిన తెజుంగు వినుము. 1217 
క ధర్యము వదలక నిత్యము, నిర్శలమతి వగుచు వహ్నినిలయము తజియం దత్శిలి సేవించుచు స, తీరుని బతిల సొలుచు చునికి దగ్వ నీ శెపుడున్. క. మానాభిమానముల గతి మాని సవతులందు సూడు మాని నృపునికె 

నూ మౌానుగం గై కేయిని స్క న్థానించుచు నుండు మతిసనుంచితబుద్ధిన్. 1219 
తల్టీ భ రతునియందు రాజ్యత్వ పయు క్ గౌరవంబుం జేర్పుము రాజు లర్థజే్యేభు లగుటం జేసి రాజధర్తంబు సంస రించి భరతునియెడ వై ముఖ్యంబువిడువ్రముని పాళీ శీ యా థి పలికి పదంపడి భరతునితోం జెప్పు మనినతెఆంగు వినుము, 1220 
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అయోధ్యాకాండ ము. 887 

ఏ నిట వచ్చునప్పుడు మహీవరనందన నీవు ఏటిలో 
చేనికతంబున న్స తుల బ్రీతిగం జెస్పుట లేక పోయె న 

వానవనాథునానతి సమంచిత రాజము. బూని ధర్మ ము 

న్గానక తలు ౨౦దజి సమస్థితిం జూచుచు నుండు మెప్పుడున్. [2921 

వోజేయు మహీ నాథుండు నయోవృద్దుండు గావున నమ్మసాోత్తుని రాజష్టీస్టునిం 

గా భావించి పాలించుచు యొావరాజసకనుండ వె ల స్ట్ దస్థుంగ వై రోజహోసనంబున జీవిం 

క్ర సుం బుత్రాభికాంతిణి యైనకౌసల్యను గై శేయినట్ల సన్మానించు 
చుండుము. i422 

“దురు. సుమంతుడు దశరథునికి లక్షుణువాక్యంబుల జెవ్వుట, చుసాం 

అని చెప్పు మనుచు నాతో, నునుజేశ్వుర రాఘనుండు మాటికి వినయం 

'బునం బల్కీ దుంఖవళశమువ, కోనుంగవ సాం ద్రముగ బాపహప్పుకగణముల నించెన్* 

రాముడు పల్కుమాట మన్ లత్ముణు! డూర్పులు వుచ్చి క్రుద్దుం జై 

నామొగ మై చూచి భననాదనిభార టితోొ్డ ని ట్లనుకా 

ఈమహనీయమూా ర్తి యిపు డేయపరాధముచే నిరంతరో 

చామపురీసుఖస్థితులు దక్కి వివాసితుం డయ్యెం జెప్పుమా. 124 

దోస మెంచక కైక యీతుచ్చశాస, నంబు శిరమున నిడికొని నరవరుం డ 

కార్య మైనను మది నొక్క కార్యబుద్దిం జేసి పంచిన నప్పుని సేయం దగవె. 

కపటపుధర్యముం దవిలి గ్రక్కున రాముని బచ్చి నెంతయుక్ 

నిపుణత సర్మ్యోహించుటకు 'సేండు నర నయ ముంచు నొక్కుబ 

"ల్నెప మిడీ శొనుడారుణ శిలీము ఖవిద్దుండు గాన నాలికై 

నృపుం డిటు కొన కీయన మునిం బనిచె న్ఫువిచారహీనుం డై. జై, 1వుల్లిగ్ర 

సుమంత్రా దశరథుండు జై వవ్రే వ్రేరితబుద్దిం చేసి వింమ్ముం బరిత్యజంచె నని యంటి 

చేని చైవ (వ్రేరితుం డై డైన “నాశా నాకమవరాధంబు నికూపించి కదా పరిత్వజిం 

పదలయు ఫొరామునియం దొక్కింత యెన నపరాధంబు "బే దిట్టినిరపరాధు. డై 

నరాముని నెట్లు పరిత్యజించె ని నిది యు. కంబు గాదు వినము 227 

అనుచిత మిది “యుచితం వీడి యనుచు విచారింప కాన్ఫ పాగణ రువ 

రుని లోకవిరుద్ధంబుగ , ననమున కనుచుటం వలంచి వగచెవ బుద్ధిన్ 1023 

. సకలజగద్షితాచరణు సర్పజగత్సి)/యునిం గుమారునిం 

శగగచమున ంటిచి త్రమునం గానకు. బంచినయట్టరాజునం 

దిశ గురుబుద్ధిం గూర్చం దగ చేటికి వే యన సు హోత్ముండే 

సకుండు గురుండు చె వమును సర్వము నాకుం దలంప సారథీ, 1229 

సే పూర్ణ మూాచం ద్ర వదనునిం బుణ్టామూ ్ర ర్రిననము రాముని నిప్కారణముగవిడి చె 

నిట్టిదుహ్కర ర కొరి ఇయునట్లమనుజ, విభుని నెబ్బంగ్ లోకంబు విశ్ళసించు, 
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శే, సకలలో కాభి రామున్ని సత్యరతుని, రామునిం బరిత్యజించి భూరమ ణలా*ిజ్ర 
గర్భ తుండ నె యిరక కరణి జగతి, నేలద వటంచు. జెప్పుము నృవుని త్రో. 

ర్త 
ట్రిం 

లే. అనుచుమితో డ భావ్నీంపుమినిసుమి త్ర ,కెడుకుగనలుచుంబలి కెదతో,.. పచే* 
మేమని నచింపవచ్చు శ్రీ రామునందుం, గూర్చి పెంపుననతండంతకుపితుంజ క్యా 

ఆ. రాముండు పల్కుచందమును లత్షైణుం డన్నవిధంబు. జాచి యా - 
భూమతనూజ యూరుపులు వుచ్చుచు. జిత్రసనుర్పితా కృతి౯ా 
మో మజ వాంచి శోకమున మోమున నశ్రులు గృమ్థుచేజం దా 
నేమియు. బల్క_ కుండె మనుజేశ్వర రామునిమోముం జూచుచున్. 19 

కే. సీతయట్టుల రాముండు చిన్నవోయి, కనుల నశ్రులు చనుజేజు ననుజఛావ్యా 
పాలీతుం డయి నన్ను మోాపాలి కరుగు, మనుచు. దా నెట్టకేలకుబని జాని, 

వ, వను గృ తాభ్యానుజ్జుండ నయ్యు నమ్మహోత్తుని విడునంజాలక వాడయంబునం 
బరితేవించుచు. గొంతనేపు పురో భౌగంబున గృతాంజలిపుటుండ నై కొలిచి 
యుండి యెట్ట కేలకుం జిత్తంబు గట్టిపజు చుకొని రథంబు దోలుకాని గువాసప్పి, 
తంబుగా శృంగి బేరపురంబునకుం బోయితి నప్పుడు వై బేహి భాతోపవాతచి క్ర 
యెనజాని తెజింగున విస్సృతసర్వ ప్ర యోజన యె జీచ్చవడి యభూాతహూర్య 
వ్యసనమొకన్నీరు నించుచు దీనవదన మొ సారెసారెకు రామునినవనంబు విలో 
కించుచు మరలి చనుదెంచు చున్ననన్ను విలోకింఛచు చుంజె నంత రామలవ్ష్మ 
ణులు జటామండలమండితు లై సతాసహీతంబుగా గంగానద నుశ్తరించి యే 
ను విలోకించుచాంకం బ్ర మాగాభిముఖుత చనిరి లత్ముణుండు రయఘయునందనుం 
బాలించుచున ౫,౦బునం జనియె నటు పనితు ఆ నవారబంజూచి యే నవకుం ల లం ఒరు ఎ 
డస నినృత్తుయనై తి నప్పుడు శేతనుఖముఖవిబుధదుర్ల భం బె నరీ,రామ సేవా 
భాగ్యం: మాచేత బురాకృతసు కృతపరిపాశంబున లబం బయ్యు నడి యిష్పు 
దు దె నంబుచేకం గున్మాణి విఘుటితం బయ్యె నింక నేమి సేయుదము మునకు 

టీ బెల నితేడ్దు9 గ or . జతిక విన 
వ్యర్థజీవనం చేల ఎకు కద్దు ఖంబున నకళ్రువులు నించుచు రాముం శతిక కనవా 
దయుం డై యరుగుచుం స రథర్థింబులు మరల కున్న చే నకీ పృయుత్నంబున 
గ మ్షజించికొని రాః వలతయ్యణుల కంజలి గావించి చుకఖము నడంచుకాని. వంగ 
జబరవురంబు౭ జేరి కాముఎడు నన్ను మరలం బిలుచునో యనునాశ చేత నచ్చుట 
గుహూునితో'౧హాడం నొన్నివాసరంబు లుండి రృమ్మణిం బురంబునకుం జను 
'దెంచునస్పుడు మౌారక్ల్షంబునందూ. 123 టీ ha | { 

ధిర సుమంత్ర డు వకకళునికిల వాను జారలాో6 గన్న తెజు6॥ప( లట. “దైనా 

నీ రమణీయపుప్పుకోరకశోభితము శై న ్రూంకలు మలమల మజీంగ బోరు 
నదులు పల్వలముళకు సదమలజలతటాకంబులు తపోదకంబు లయ్యు నూద్యానవనములు నుపవనంబులు పరిళుమ్మపర్షంబు తై సొబగు దప్పె 



అయోధ్యా కాండము, 889 

సతకీసంభఘంబులు సంచారములు మౌానెం గనులాశరంబులు కలువ జలము 

శే, లగచుంచప్తాంబుజంబులై హాంసముఖర,ఖగఏరావంబులును లేక శ్రాగుచుండే 

రసుస్టిగుణనుండనుం డైన రాఘన్రుండు, కాననంబున కరిగిన కారణమున. 

కే, ముటీయు నావచ్చునప్పుడు నిరుపమాన, విపినములయందు. గీ రాదిఏవిధ వివాగ 

రవము లించుకొయెనను జెవికి సోంక, వేమి చెప్పుదు నాచి శ్ర, మునకు లేశ, 12817 

వం 'ఇట్టివిపర్యాసంబులం జాూాచుచుం జనుదెంచి య యో ధ్యాపురంబు: మ వేశించి 

రాజ మావ్లంబునం జను దెంచునప్పుశు రామరహీతం బై నరథంబుంజూచి నిట్టూ 

ర్పు నిగుడించుచుం గన్నీరు సంచుచు నూరం గలవారిలోన నొక్కాల డైన 
అలల 

న న్నా శ్వాసింపం డయ్యు మణీ యు బురంబునం గలపుణ్యాంగనలు ప్రానాద 

హర్ష స్రవిమానా గ్రంబుల నుండి హాహాకారంబులు సేయుచు బావుధారా 

పూరితముఖు లె యనోస్టన్టవదనావలోకనంబు సేయుచు దీక్ణస్వరంబున విల 

వించుచుండిీరి యేనురాను ప్ర వా సజనితా ర్తిక్వంబున మిత్రామిత్రా, డాసీనజనుల 

ర మేలు జ Te 5 అదు అభ హై 

విశేషం బించుక మొన విలోకింపనై తి నీయ యోధ్య యప్రవ్భాష్ట్రమనుష వ్రాయు 

దీననాగతురంగమయు నా_ర్తస్వరసరిళూనయు వినిశ ఏసితనిస్పనయు. నిరానం 
జస చ్ ద బన ఇప న్ 

దయు రామ ప్ర వ్రాజ నాతుర యు న్ పుత్రహాన యెనకెనబ్యకరణేం దోందు 

చున్న దని పలికీన నాసుమంక్రునివాకస్టంబు విని యద్దశరఖ్రుండు పరనుదినుండై. 

చాప్పోవహతనాక్య్థంబున సువుంత్రున కిట్లని యె. 1288 

డత దశరథుడు తీన్ను దూబుకొనుచు నానా ప్ర కారంబుల దుకోభఖించుటు, ద్రైర్తుంా 

క్త ర శ్ co జ గస 3 షః జ ni వ 

య, వుక్కువతి నయజ్ఞ లగునుం త్ర లచేకులు గల్లి యుం౦ంకంగా 

నొక్క_నితోడ నైన నయ మొప్పంగ యోచన సేయ కాలిక 

గృక్కున రామునిం గటికికానకు. బొమ్మని యంటి నక్క_టా 

యక్క_డి శేల పోయితి మహాగుణభూపణు నేల వాసితిన్. 1289 

కే, చూవావశేమున నాలిక మోసపోయి, కులమునకు గీడు వేసితెల దలంప నేల 
క్ష కా 

ముదల గావలె నని చేసి పిదప నిట్లు, పరితీపించిన నింక నెట్లు పాసీపోవు. 

శే. వవి చెహుదు సూత నాకించు వైనం బుణన్ట కేషంబు గల చేని భూరికరు ణం 
‘ వ్ర ద స్ 5 ల 

గసాక్పునులరాఘువునినన్నుంగహా ర్పకున్నున్ లంక ంబులటుంతవుతషవువలదూ, 

చ అనఫుచరిత యిప్పటికి డన మదాజ్ఞ జరించెడేని పు 
శె WC యా ం ల 2 షల. చా 

త్ర్రుని వురలింపు మ తెణింగు దుర్భట మని రథస్థాం జని ౫ 
టాం జు వ. 

బ్బున రఘునరునం డున్నవనభూమికి నంన్హ్ "ని పొమ్ము సూతి యో 

మును నశజడంభాసి యొుక్క.తృటికాల మిల న్యనంజూల చెంత యున్ . 1212 

ల స wt ల ఇచ ॥| 

ఉ. చందురువంటి నమ్మ్రైగము చాంగెడుక న్నులు వృ చ్తదంప్ట్రముల్ 

సుంచరపల్ళవాధ రము సోంగకురు ల్యనికంకల ప్రభా 
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బంధురకర్ల యుగ్మమును 'బాలెండువేతులు గల్లురాము నిం 

పొందంగ ౯ జూడ న కున్న నిలుపోపం దరంబె సుమంత్ర, యి త్తీజిన్. 1248 

చ, గుబుతుగ రాము. డున్నయెడకుం గొని పోవుట ముంజ గాని-నో 

సురుచిరలీల నయ్యునఘు సుందరరూపము నాత్మ లోపలం 

దిరముగ నిల్పి చూచుచు నతిత్వరితంబుగ ధర) రాజమం 

దిరమున శేగు టొండె నిశ నిల్వంగ నేర్తునె యోూజగంబునన్. 1244 

తె, ఇట్టిదురవన నొందియే నిపుడు రాను, చంద్రు సడ్డుణసాంద్రు విశాలయశోని 

సూర్యవంశ ప్రదీప పకుం జూడ నేని, యింతకంకును. ఘనదుగీఫ మెద్ది నాకు. 1245 

వ. అని నిశ్వేదించి యంత కంత కగ్గలం బగుశోక వేగంబున. 1246 

శా,ఆభానాయకు డొంటి నన్నిచట దుఃఖాంభోధిలో. దోచి మా 

రీభంగి న్వనసీమ శేగం దగ నానే కావనే రారె నో 

కాళీలాంబుధి నుద్ధరింపం గద ఆ హోరావు హోలక్ముణా 

హాభూపుత్రిక యంచు నించి. గనుల న్వ్య్యాలోల బాప్పూంబువుల్ , 1247 

వ. అని యివ్విధంబునం గొండొకనేపు రామునిం శేర్కొని విలవించుచు. నద్దశ 

రథుండు కానబర్థిదిక్కు. మొగం-బే చేవి రామకోకమహో వేగంబును సీశావిరహ 

పారగంబును శనితో ర్మిమహావ న ర్రంబును చావ్ప సేనజలావిఎంబును బాహూ 

ఏీతేస మోానెఘంబును విక క్రందితమహోస్వనంబును బ్ర,కీర్ల శళ్ధ-కె క్ష్ వాలంబును 

లై -శీయాబడ ఛానలంబును మద్శశ్రు, "వేగ ప చ స్సభూతేంబును గుభ్రావాక్యమహాో 

గ వాంబును నృశంసా నర చేలంబును రామప్ప వ్రాజనాయతంబు నగునపార 
ల్లీ 

శోకతసాగరంబున నిమగ్నుండ నైతి నింకం దరణిభూతుం డగురాముండు లేకు = 
న్న నిమ్మహోసము ద్రంబు దాటి దర చేరుట కేయుపాయంబు లే దని పల్కి 

కోకాయానవి శేషంబున దుగఖసబుర్చిత చేతనుం డై. వివశత్వంబు నొంది శయ 

నంబుసం బడియె నప్పు డక్కాసల్య. నుహీపతిపాటంతయుం జూచి భయంబుం 

గొని ద్విగుణీకృతశోకతాప మై భు+తావిష్ట్ర మైనదాని తెజింగున వేపషమాన 
యె గతవ్రాణ యెనదానిపగిదిం బుషమిం డి సుమంత్రు, నాలోకించి యి 

ఖని య 1218 

ఉ, సాకొడు కున చోటి కటు నన్ను రహీం గొని పొమ్ము తన్మూఖా 

లోకన నముబ్బు దేని నముహిలోం ద్భృటే యె యనను నిబర్టిం జ జూల సం 

“జాయ సుమంత్ర “వేగ యరదం౦ంబు మరల్పుము రాఘవుండ నడ 

న కనం జేని కక్ట ఇమె ,గృక్కు_న నేగెదం గాలు ప్రోలికిన్, [249 

Es డర. సునుం తుండు కౌసల్య నూటడించుటు. ఉథాం- 

కనా విని సుమంత్ర. 'జంతయు ఫెావంబున6ం జూల నగచి ప్రాంజలి యగుచుం 

దా నెండి వాకు? ఏ కడం, దేవికి నిట్లనియె వగపుద్ జంగ సంతన్, 1250 
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అయోధ్యాకాండ ము. తశ] 

తుములం బై కుల మెల్ల (చూననుపడంగా దుఖంచె ది శైల సం 

భ్రమము న్నోకము దై దెన  న్యము నిషిడువుమా రాముం డరణ్యంబులో 

నమితశే న్నేహాము భక్తి కేయు న్టనయ మొప్పారంగ సౌమిత్రి యు, 

లము రంజిల్లంగం నొల్చు చుండ సుఖలీలం బొల్లి యుండుం జమా. 1251 

ధర ర్యజ్ఞుం రై జనల శుణుం, డర్త్మి లీ రాఘవునిపదము లర్చించుచు. దా 

నిర్మలమతి మై "వనమున, ణా ర్యకరాముమ్మి కంబు సాధించు రహిన్. 1259 

జనకసుత విజన ముగు కా, ననమున శేగియును దనమునంబున భయముం 

గొన కెప్పటివళి శ్రీరా మునిషయి రమియించు చుండు ముదితహృదయ మొ. 

ఆ నెలత నెమైగంచున, దీనత్వం వందు నె నైనః డెలియనికతనం 

బూని ప్రవాసము చేయగ, మానుగ దగు ననుచు నాదువుదికిం దో౭చెన్, 

జూనకి ము న్నారామో, ద్యానంబుల. గ్రీడ సప్పీనట్లుగ కుజునం 

బె నగహానంబుసందును, జానుగం ర్వీ డించు రామసమ్షానిత మొ. 125్స్ 

పూర్ణ చం ద్రనిభాన్వ యాభూమిపు త్రై, పిజన మగుకాననంబున పిభునివనము. 

చాయ శెప్పుడు రంజిల్లం జేయుచుండు, నాధి నారి నుశ్లేశించి శంక వలదు, 

చి త్రము జీవితము తదా, య త్రంబుగ్య జే సి గృహమున దుంబలె న 

య్య త్త తమసతి వనమున బతి, ని త్తము ర్రజిల్లంజేయు శే సెవా8 క్కీయలన్. 12: 

విపిన మైన వీడు వీ డైన విపిన మా, యుర్విసుతకు రాము. కాద యున్న 

నెలవు నొద్ద లేని నెలవు కృోనుంబున్క సాధ్వి యి తెజంగు సత్య మురయ. 

వుటి యు నేవి మార్హంబునం బోన్రచు జ చస గ్రామంబులు నగరంబులు 

నదీనదంబులు పొదపంబులు విలోకించి తే శత్రది శేషరబు లన్నియు రామలక్ష్మ 

ణుల నడిగి వారివలన నెబుంగుచు నగరోపవనంబునం గ్రీడింపం బోన్చ 

చందంబున నుత్చాహో వేత యె సుఖలీలం జనియె నీవై జీహిసంబంధి యైన 

యీప్రస్తుతవృత్తాంతజాతంబు సంస్మరిం చె! వః గ శీయి నుగ్ధశించి వీశ్ర చేతం 

బలుకం బడినవా కనింబు సంస్కరెంచుటకుం ౫ గాల ల నని యి ట్రయోధ్యానిక్షమన 

"కాలీకం బె నసీతో కె శియూపవిషయక పరువవచన౦ జబు క సల్బువుల బయం 

బనీ ఇప్పుట కష క, మించి వృద్దు లగుజారలకు జివనై ఏ రాళ ఎ హేతుకేంబు 

విన్స్ంచి 1 ప్రమాదం౦పునం బనీకితి నిది నోపనీయంబు దీని నెజింగంపన ర ,ర్మంబు 

గా నని శ్రపంచి పరుస్టవస్థికం 2 ప నతద్వాక కర్థంబునుం బ్ర బృజ్బాదించి య దేవికి 

లనీ 
సంతోప.శే పూతుభూాతం - చై న చాకస్టంబున నెండియు నీ లనియె, 59 

. చవి యె మని చెప్పుదు: ద్రోన వేసు, నపుడు నాతాకపోదతి నమ్మహీజ 

సమన శన వాణుగదదియే మెచి చిత్ర, వ-మయొబుంగ చాందు, 

. తమ్మికి "సన రు పున్నమ, చేవ మ్థ్పగ తు బోలు వాయం దనరెడు సతియా 

స్య వి స మృించుక్ మైనను మూ”, మమా వనీ వాడ బెంత యూశ్చర్టంబో, 10561 



848 

క, 

వ, 

గోవీనాథ రామాయణము 

ఆరామచరణములు లా, మోరసవర్ణి తము లయ్యు సలలితరకాం 
భోరుహూకోళసమ ప్ర భ, నారూఢిం బొల్బు చున్న వమా చూడన్. 1262 
మజియు న డ్రేవి వనగనునసమయంబునందు భూవణవిహయ న్నేవాంబునం జర 
ణాద్యవయవసమర్పితసర్వభూపషణ మొ నూపురాదిశింజితస్వనానుకారలీలా 
యుక్త యెనపగిది సఖేలంబుగా బోవు చున్న దదియునుం గాక, 1268 

. వారణాదిఘోరనన్యమ గంబులం గాంచి యించు వెన గాసిపడదు . 
రామబాహూుసాలరవీత యగుచు క, మాకుమారి విపినమార్లనుందు. 1264 
దేవి సితకొరామలక్ష్మణులు కోచింపం దగిన వారు కారు మనమును శోచింపం 
దగినవారము గాము దశరథుండును శోచింపం దగినవాండు గా( డీవితృవచన 
పరిపాలనరూపచరిత,౦బు లోకంబునం దాచం ద్రార్భ౦ంబుగాం బ తివీతం బె i య లో కం Ca యుండు నీవు శోకంబు విడిచి స్వస్థచి_త్తవు గమ్ము మహర్షి జుష్టం బై నమార్లం 
బునందు సున్యవస్థితు లై కెందమూలాశను లై శుభం బై నవితృవాక్ళింబు పరి 
పాలించుచు వనంబున నివసీంచౌద రని యిట్లు సుమం త్రుండు పలికిన యు కవాది 
యగునతనిచేత నివార్యమాణ యయ్యు సుతశోకకర్శిత్ర గావున నెంత 
చెప్పిన నుడుగక వ్రీయపుత్త రాఘవా యని వేర్కొని బహాుప, కారంబుల 
విలవించుచు నిజభ ర్ర నవలోకించి యక్క_సల్య యి ట్లనియె, 1265 

యుత కౌసల్య దకరభుని నిండించుట, శ్రైర్టుంా 

శా,సానున్రాళుండు సత్యవాదియు వదాన్య శే నుం డేంద్రాభుం డీ 

6. © 

మ్మ నాథుం డని నీయశం బఖలలోకస్తుత్య మై యుండు వు 
త్వ్పూనుం గానకుం. బంచి కామపరతకొ వోవంబు నార్లించి ధా 
త్రీనాథో త్రము కాముకుం డవంగం సం గాంచి తీ వెంతయున్. 1266 

॥ పవిన్నట నొంట నుండియును బెక్కు_ సుఖంబుల చే, ద్ర వృద్ధు లై 
వన్నియం గన షవుత్రు లిటువం టియనస్థల కెట్టు లోర్చువా 
రన్ని యటుండని మ్మతసుఖా న మహోాసుకుమూర సవుణా Jy ౧ చో వ్ర " ఖా థి 2 న > 
భ్యూన్నత యొననీతం దలపోసిన గుండియ చాల. య శ్లొడిన్, 1267 
చిన్నది పెక్కు సుఖంబులు, గన్నది ము న్నెన్న డిట్టి కస్ట్రంబులు "దాం 
గన్నయది గాదు కానం, బన్నుగ సెట్లోర్చు నాతషమునకుం జలికిన్: 1268 

శా,సారాన్నంబు భుజించి గీతకలనిస్స్పా ప్రనంబుం దొ వించు వి 

క 

స్తారాముంజులతూలతల్పములమిాందం గారు వె చేప నె 
యె వారాహారము మెక్క్ కేసరెసునధ్వ్రానంబుల నంచు. జె 

న్నారం గర్క_శ సర్హ తల్పములపె నానసీన యా కెట్రాకో. 1259 మ వమా య 
తమ్మికి నెన మై పున్నమ, తేమ్మిపగతు బోలి కమ్ముతావిపలుకులం 
గ్రమ్ముకొనురాఘవుని వ, క్ర వెన్నను గాంతుం గనులతమి దీజుంగన్. [90 



అ యాధ్యాకాండ ము, 848 

తే. కరంకరోపమపరిఫఘుసంకాశ మైన 
కరము తీలగడ నిడుకొని కఠిన భూమి 

శయ్య పై నాకువారు6 డెచ్చట వసించి 

యున్నవాండడొ యరణ్యవమ ధో్యోర్ప్వోయందు. 1271 

తే, అధిప యే మందు నాగుండె యశనిపాత, కల్ప ముగుభూరిశోకంబు గాడి యన 

-వేయి పజియలై పోవదు వితతవ్ర, సా రమయము గాంబోలు నిస్పంశయముగ, 
న. దేవా సుఖార్తు లై నరామల వ్షణులు వీతాసహితంబుగా ననాదరింపంబడీి 

నీచేత నిరస్తు ల దారుణారణ్య్భ్యంబునం జరించు ఛున్నవా రనియెడునక్క ర్యంబు 

కోదనీయంబు గాబెే కరుణారాహికత్యంబున నీచేత నిది కృతం బయ నని 

వగచి వెండియు నిట్లనియె. 1278 

ర్ వాదయేశ్వర రాముడు పంచ్క,దశొబ్బ మునందు మరల? జనుదెంచిన ను 

న్యదుం డై రాజ్యము కోన్సము, పదపడి రాఫఘవుని కేల భరతుం డిచ్చున్ . 

క. చెచ్చెర రాముడు సనుయం, బచ్చుపడం దీర్చి మరల నరుదెంచిన€ దా 

నిచ్చునె భరతుండు రాజ్యం, విచ్చినం గై కొనునె యతం డహీనగుణా ధ్యా. 

వ. అది యె ట్లనిన వినుము, 1276 

చ. గుబుతుగ (శ్రాద్ధకర్త లగు కొందజు విప్రులు బంధుకోటికి౯ 

ని రముతి వే నినుంత్రణము. జెప్పినపాటులకంకు మున్నెయ 

క్ ఆపడీ భోజనం బిడినః గమ్మణి వారలయిండ్హ్ర నమ్మహీ 

సురవరు లీర్ధిమైం గుడువం జూతురొకో సుధనైన వల్లభా. [277 

వ, మజియు ననిమం త్రితట్రాహ్యణులు తృప్పు లగుచుండ గుణవంతులును సురసమౌా 

నులును ట్రాజ్ఞులును వృద్దులు నగునిమంత్రిత శ్రావ్మణో_తృములు వృషభంబులు 

శృంగ చ్చేదంబునుం జోలె నిజానమాన హేతుకం బె నభోజనంబు గ్రహింప 

నొల్ల ర త్రెజింగున. 1278 

క. జగతీశ వృకము భశ్నీం, పంగం దక్కినవన్యసత్వమాంసము పిదప 

నిగ చెడి యుపయోగింపంగ, మృగపతి చిత్తమున దలంచునే ఫీనమలతిన్. 

"జే. మునుజనాయక యాత యావుంబులుహావి, రాద్యుకుశ పురోడాశయూ పొదికంబు 

ఖన్టమఖమున వినియోగ మూచరింస్త నర్హములుగా వటన రె మహార్షి వరులు. 

క. వృతీసార మైనసుర క్రియ, గతసోనుం బై నమఖము గతిం గై “కీయీ 

సుతభు క్షవర్దితం బగు, వీతిరాజ్యుము రాముం డేల చేకొను నధిపా. 1281 

క నిరుషమబల నద్వాన్టి నుము, నచనర వాలాభినుర్భనంబును జోలె 

న్లురుమలి యిట్టియసత్కృతి, నకుదార సహింపం జాలం డలిబలుం డగుటన్. 

చ. మనుజవరేణరి రాముడు సమంచిశధర,విదుండు గాన దు 

రనులను వ్రీతితో నయవిచారులC 'జేయంగం బూని నీదుకా 
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em 

సనమున దండకాటవికి సమ్మతి మాటింగ నేం గాక యా 
యనకు సురాసురప్రముఖు లై నను గీ డొనరింప శ కలే. 1288 

' అనఘ యముండు భూతేముల నట్ల శరార్చులచే సమ స్పత్రో 
యనిధుల నైనం గాల్బం దగు నంతపరా కృ మ శాలి యయ్యు మ 
_త్తనయు:డు తండ్రి చేం దనకు6 దానె సమావాతుం డయ్యె నక్కా 
మనమున జూడం ద న్లనిన మత్స్యముచేం జిుమిోానుకై వడిన్. 1284 

. తీనయుండు సత్యరతుం డి, మ్మనుజవిభుం శనుచుం బొగడు పడయం దలంచి ధ 
ర్మనిరతుని నయవినీతా, తుని రాముని వెడల ననిచిత్రో నృపతిలకా. 1285 

. అనఘుండు సుతుండు వనమున కరు నీకు 
కా నృదృష్టంబు రాజర్షి చరితమును యై 
ఛానము సనాతనం బగు ధర్మ మయ్యె 
నేని యు ర్త మాధర్శంబు గాన ముట్లు. 1286 

. రాజేంద్ర విను పతివ్రత యగుసాధ్ధికి గణుతింపం బభమరతుకుండు భర్త 
రెండవగతి నందనుండు మూండవగతి దాయ లీమువ్చర్టిరు దక్క నొండు 
శరణంబు చే దని శా, నృంబు 'లెజింగింప నదియు నాపుట్టువ కొదవ దయ్యెం 
గలకాలమును నీవు వే_కకు వళుండ వై యించుకయును మది నెంచ వైతి 

. విపుడు ఫలకాలమున మహావిపులయశుని, సుతునిం గానకు( బనిచితివితరుఆ 
రుం చుట్ట లెల్లను జుల్క_గాం జూచు నట్లు, చేసితివి వేణా యింక నూటు చెప్పు నేల. రి య ళం 

, జనవర క్రూూరమన్మథవళంబున నెయ్యము దక్కి పుత్రుని 
స్ధ్రనవని కంపి యిట్లు వెనుకం బరితొపము నొంబె చేల 6 
నినపులి యూంకటం చెలియ చేరక పుట్టినచిన్నికూనలం 
దనియంగ మెక్కి యావెనుకం వదర్భ్య్వథ చేతం గృశించువాడ్పునన్, 128: 

= జననాయక నీచేం బుర్క, జనులు సఖులు నుం త్రివరులు సతులును భృత్యు 
_లనయులు బాంధవు లాదిగ జనులు నివాతు వైరి కులము సంషోభించెన్. 

అరుదు దశరథుడు తాను మున్ను చేసీన మునికుమారవధము దలంచుకొనుట, శుశుం- 
. అని యిట్లు కోకాతిశయంబుదం బరమసంకు యె పకుషంబుగా౭ బలికిన చారు ఇళబ్దసంశ్రితం బై నతద్వాక్యం 'బాలకించి యద్దశరథుండు పరమదుకిఖతుం జ 
దురంతచింతా భరంబున నొ్యాం బోయి కొండొకచేపునకుం ెలిని యేతా 
దృశదుఃఖంబునకు నిదానభూతం బెనదు?ఖం జెయ్యది పూ ర్వకృతం బయ 
నో యని సంస్కరించి యూ జేవిచేతం గధికం బై నసర్వంబు సత్యం బెట్టి దురవస్థ 
వొరకొనుటకు. బూర్యగీభ వంబునం చేషి యకృత్యంబు గావించికినో యని 
కృమ్మణి విచారించి వెండియు కోకవ్యాకు లేం ద్రియుం తై మూర నొంది ద్ర్ధ కాలంబున కతి ప్రయత్నంబునం బేజి వేశినిట్టూర్చు నిగుడించి తనపార్శ ఏ 
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భాగంబునం దనయట్ల దుకఖంచు చున్నకాసల్వ నవలోకించి యత్యుత్క_టం 

జు ల నవుణ్య పాపంబుల చేత నిప్పుడే ఫలం బనుభవింపంబడు ననియడిన్యా 

యంబున. బ్రియపుశ్రవి శ్లేషదు ఖం జే ననుభవించు చున్నవాండ దీనికి హే 

తుభాతం బె నకర్త్యం బెద్ది యని పదంపడి విచారించి తో "ల్లి శబ్ద వేధి మయొనతన 

ఇవేతనజ్హానంబువలన6 గృతం బె నమునికుమారవధ రూ పదుష్కృతకర్యంబు ప్ర 

తీతం జై ననన్ముహీపతి నిజకుమారవియోాగజనితకశోకానలంబు మునికుమూర 

వధజనితదోషసరణవాతంబునం బృజ్వలితం బె శనీరంబు దహింపం దొడం 

గిన సహింపం జాలక మొగంబు వాంచి యంజలీం గీలించి పసాదంబు వేడు 

కొనుతలంపున నక్కౌసల్య కి ట్లనియె. 1290 

. చేవి నీగుణంబు చేవాదులకు నైనం, బ్రస్తుకింప వచ్చు భర్తృ భ_క్రిం 

జేసి ఫోధపాపచిత్తుడ నగునా మొగంబు రోయ కిపుడు కాంచుకతన. 1291 

తుద దశరథుడు నము డై కౌసల్య ననూనయించుట. శాఖ 

తే, రపులయం దైన గినియకక్ళప యొనర్చు,నంత శాంతియు. గలదానవింతయేల 

త్తే 

OK 

ల్ 

నన్ను విడనాడెదవు నాదువిన్నపంబుం గైకొని యనుగ హింపుముకనుల నే త్ర. 

జలజలోచన ధర్మవిచార మైన, సాధ్వి కెంతయు జగతిలో సగుణు6 డై న 

నిరణుం జె న శొఫో కనియతిC జూడ్కృదయితు. డొక్కండె పత్యతదై వతంబు. 
ల యు మారి CY) యా 

. సాధ్వి నీవు దృష్టజనపరాపరవు న, యజ్ఞ వాత్తధర్శ వార్తి నొంది 

తూలు చున్ననన్ను దుణఖత వయ్యును, జారుణో క్తి నింత దూజుం దగదు. 
| ద్ర § 

. అని యివ్టీధంభున దీనుం డై ప్రార్థించు చున్నయమ్మహీపతివాక్టింబు విని 

యద్దేవి జలనిర్లమన మార్లంబు నవోదకంబునుం బోలె కోకబాప్పజలంబులు 

నించుచు నతనియంజలిపుటంబు పద్మంబునుం బోలె శిరంబునం గదియించి 

రోదనంబు సేయుచు శోకసంబ్రమభయంబులు మనంబున ముప్పిరి గోన 

ని ట్లనియె. 1295 

. ధరణీశ భూరిశోకము, దరికొన మెరింప లేక తాపము "పెర్త్మిం 

బరుపో కు లంటిం గా కిటు, తర మెటుగక దూణ నంత ధన్షేతరనే. 1296 

. జనవర నిను యాచించెద, నను గృహింపు మని పలికి తమ్మాటకు చె 

మ్మనమున దుకఖంచి రయం, బున బుడమిం బడినదాన మోహవశమునన్. 

తట్టుక కౌసల్య దళరభు ననూనయించుట. చుశా 

. దేవా నీచేత యాచిత నగుటవలన హత నైతి నేను హొంతవ్యను గానె యుభ 

యలోకంబులయందు శ్లాఘనీయుం డై నపతిచేత నేయువతి ప్రసాదింపంబడు 

నది యు శ్తమయువతి గానేరదు దాని కై హీకాముమ్మీకనుఖంబులు గలుగ 

వదియునుంగాక. 
1298 

అవనీశ పతిబుద్ధి ననుసరించెడు సాధ్వి కుభయలోకసుఖంబు లొంద వచ్చు 

44 
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నను ధర్య మెజుంగుదు నిను సత్య వాదిగా దల6పుదు. చెలియనిదానలగాను 
పుతృశోకా ర నైపొగిలి మై మటీచి పల్మినమాట తప్పుగా గొనకుం డిపుడు 
శోకంబు 'ఛె ర్నవివెకాదుల వకంచుః బూని నోకస మానుండె నరిపషుండు దు 

చా | 'తే.మజి యొకండు లేండు ధాత్రినిష్టురరిపు ప,హోాన మైన-సహింప శకంబుగాని 

వ, 

తే, 

శే, 

కటికి కార్చి చ్చునంటిశోకంబు వాలంల నొంవె మైనను మై రింపణలూాడ దధిపం 

జితేంద్రియు లె నయతులును శోకంబున మూఢచేతస్కు ఆ మోహితు | ర 
ర లగుదురు, 

1800 
. తనయుం. డగురామ భద్రుండు, వనముసకుం జనినసంచవాసర మిది నా 
మనమునకుం దోయె నంతయు, జననాయక పంచవర్ష సదృశం బభుచున్. 1801 

. నరవర వుత్రవియోగజ్క నికపమశోకంబు నాదు నెన్సునమున దు 
ర్భర మై పెం పగు చున్నది, సరిదుకు వేసమున జలధిసలీలమునూడ్కి_న్. 1802 యి 

. అని యిట్లు కౌసల్య పతితోడం దగిఎ తెజంగున మాట లాకుచుండ సూర్యుం ap 

డు పశ్చిమమహీధరకందరాంతర్షతుం చ య్యొంబదంపడి గాఢసంతమసపరిపూ 
రం దై రాతి కౌలంబు చువ_క్రించె నంత దశరభుం శొాక్_ంత కోకనిద్రా పర 
వశుం డై తీల్పంబునం బడి యుండి నెండియు ము హూ రగృమాత్రంబునకుం 
దెలి వొండె నప్పుడు శోకోపవాత చేతసుం డై నయన్ముహీపతిని రామలవ్షణ 
వివాసనసం జాతశోక వరూహోపద్రవంబు సరా నుండు నూరుషనిం బోఆ 
ననివార్య్యం జై యథిగమిం చెనిట్టు దురంకేదు?ఖతాపంబున బడలుపడుచు ని చస్తే 
జుం డై యద్దశరథుండు పూర్వకృశం బె నమునికుమారవధ సాపదువ్క_ తం 
బజంతేయు. 'దెల్బంబుగా నెజింగంచు వాం డె యాణబివనా౭టినిశాసమయంబున 
కోకవీడిత్ర యెనకౌసల్య కి ట్టనియె. 1808 
ధరణిలోపల6 బురుము డౌద్దానిం చేయునది యళుభిమైన మజ్ళుభ మైన గాని 
సందియము బేదు తత్కర్యశాతఫ లము, నిక్కువంత్ర గం హ్రైవీంచు నీరజాశ్నీ. 
కర్మములు సేయం డలకొనుకాలమంచె 
కొసరి గుకులాఘవంబులు గుణము దోవ 
వురయ కుర్వి నెవాగ్టీండు కార్యంబు నడుపు 
నట్టికునుజు(డు బాలిశుం డవ బర. 1805 
అది యె ట్లనిన వినుము సూక్షుతరపుహ్పం బై నయాన్రువణంబు సూకుతర ఫలం 
బుం బుట్టించు ననుమోవాంబున దాని వేదించి వర్ల ంబుచేత నాపాతరమ 
ణీయంబు లగుష్పుథుపుష్పుంబుల నొప్పుపలాశవశంబు విలోకించి పుష్పం 
బున కనురూపం ౬ నప్పుథుపలంబు గలుగు నని ఫలంబునం దానకుం డై తత్ప 
లాశారోపణంబుం చేసి జల సేచనంబుం గావించునతం డనుభోగస్రా ప్రిసమయం 
బున స్యో త్చే?వీ తఫలాభావంబువలనం బరితేపించు నెవ్వండు భావిఫలంబు, 



అయాధ్యాకా౧డ ము, 347 

విణారింపక కర్ష్మంబు సేయు నతేండు పఫలకాలంబునందూం గింశుక సేచకుని 

పగిది దుకజంచు చుండు న ల్తెజంగున నేనును రామాభి పే.కరూపం నశుభ 

కర్త ౦బు6 బరితేష్టిణించి దు? ఖు సాపం బె బె నయాగామిఫలంబ చేశీంచి నై క శీయీ 

వ్రి కూపం * చెనయశుభ కర్మం ఇాచరించి కర్కఫలానుభ వకాలంబున న నశుభ 

కోర ఫలం బగు రామవి యోగ ౦బు నొంది రామతాాగయాప ఫల వానుభవిం 

చుచు దుకఖంచు చున్నవాండం గుమారుండును ధనుహ్మంతుండును శబ్ద వేధి 

శబ్దప్రా స్తవిఖ్యాతి నై ననా చేత నీవవ్యమాణ మునికుమారవధరూపపాపకర, కరంబు 

కృతేం బయ్యు స్వయంకృతతన్న్య హాపొపర్మఫలం చేశాదృశదుకిఖరూపం [బె ఛా 

యజ్ఞానంబు చేతే భవీతం చె చె నగేరళంబుణరగి సంప్రా పం బయ నొకానొక 

పురుముండు కీంళుకపుప్పుంబులు 5 పిలోకించి పుష్పం బెట్టి దట్టిఫలం బగు -నని 

యెట్లు మూాహీతుం డయె్టె న. శ్లునును శబ్ద వెధ్య పతుకం టై నఫలంబు 

చెటుంగ నై ఫ్ర నిట్లు శబ్ద వేధనం బెట్లు వా పించే నంటి వేని యే నకృతవివా 

హుండ నె 5 యావరాజ్యంబు సేయు చున్నసమయంబున. 1806 

శా,హర్షం బొప్పంగ యావరాజ్యకట కాధ్యముండ నై వై వై భవో 

క, 

క్ర 

శే, సి 

తే. 

న. 

త్కర్షం 'బేర్పడ నేను భూప్రజల నందం బొప్పం చౌలింప ను 

ద్వర్ష సన లమహాపయోధరలసన్షర్దాసముజ్ఞ ఎంభ మై 

వర్ణా కాలము దోంచె సస్వములకు నై ప్రదగ్ద స్ట మేపారంగన్. 1801 

-ంధ్రుర్టు దశరభుండు కౌసల్యకు మున్ను తొను జేసినమునికుమారవధము (6 'బెల్పుట. శ్లుర్పుం- 

ఖగుండు నిజతిగ కరముల, జగతిం డపియింపం జేసి సర్వరసములం 

దిగిచికొని నుందేకరుం డై, యగ స్స స్ప్వచరిత యగుదశీ ణాళం జరించెన్. 1808 

ఫఘనములు స్నిగ్థము లయిన వనముల దవళ్ఖ శఛవించె వలిగా డ్చౌసలా౯ా 

వనముల మందూక్టంబులు, వనముల సారంగళిఖులు వారక (మోసెన్. 1809 

క్రపతో త్రరము తాటంజేసీ ఖగ చ,యములు సలిలసుస్నాతంబు ల ల నమాడ్కి. 

వృష్టీ వా తావధూతాగ్ర గ వృతుసమితలియం దధివసిం చెం గవగూడి 'యత్నమలర, 

పతితపతదంబుసంఛన్న భ దృదంతి 

యచల మగుతోయరాశియ ట్లలరె. బాండు 

రారుణచ్భాయములు ఇసెలయ్టు లనుల 

భంగి గిరధాతువులం జేసి పాణిం దొడంగె, 1811 

మజీయు నవరసాభఖిరాముం బె యలంకారశా స్తంబుపగది సమున్నతపయోధర 

మండలం బై యావనవద్వనితారూపంబుకై. వడి సుప్రసారితవాహినీసందో 

వాం బై జయశీలునిదండ ప్ర యాణంబువె వైఖరి సమంతతోవ్యా ప్ల పచపలం౦ టై 

శాముకునిచి త్రంబుభంగి నవ్మాసా ప్రాత్శశాననవి భాసితం బై చేవానురనంగ్రా 



$48 గోవీనాథ రామాయణము 

మంబువాడ్పున నిరంత రామృతభా రాపూర్మం బై నాకలోకంబుకరణి నొప్పు 

నక్కాలంబునందు, 1812 

ఉ. ఏ నొకనాంటిశేయి రథ మెక్కి_.శరాసన ముగ, కాండముల్ 
మానుగం డాల్చీ మైనుజువు మక్కు_నతో ధరియించి రయూూత్త్యలో 
నూనినవేడ్య తోడ 4 సరయూతటపుష్పిత కాన నంబులో. 
బూని మెనంబులం దునువుం. బోయితి సాహూససేఖ దోయంగన్. 1319 

ఉ ఈక రణి న్వనావనికి నేగి యనేకమృగ వ జంబుల౯్ 

పంక నమాభఘబాణముల వేముటు సోనుకునట్టు చేసి యా 

చీకటి ప్రొద్దునం దటిని చేరున నాక్కెడం బొంచి యుంటి న 
వా్యాకులమానసుండ నయి వాండి డి నెకంబులం ద్రుంచు వేడుకన్. 1814 

ఉ. అప్పుడు తన్మహోతటిని యం దాకఖూరగభీరనిస్టానం 
బప్పులలో వినంబడిన నప్పుడు దంతి జలంబుం గోలగా 

నొప్పినచప్పు డంచు మది నూవా యొనర్చి శరంబు మార్చితో 
దప్పక గూర్చి యేసితిని దద్ధ పని లమ్యేముగాంగ నుద్ధతిన్ 1815 

సీ, ఆసమయంబున నక్క_టా నడు "రేయి సలిలము. నాన పోవ సత్వరముగ 
నేగుదెంచితిని న న్నెవ్వాండు కరుణ "లే కమ్మున గు మై జీరాజునముల 

చాప్స్ వనన్ధింబులం దక్కక మెసవుచు దంశన బాధకు దప్పి యున్న 
నాయట్టితపసి కన్యాయంబుగా నిట్టిపాటు వాటిల్లె నేపాటి గలదు 

త్తే, తల్లిదండ్రులు వృద్దులు 4 తపసు బటి, వాది కింక ది శ్కెవ్వండు బాల్య మాడి 

గాంగం కక్కు విధర్బుల గాఢఖ కం న గొలిచి నేం డిట్లు వాసి పోవలసె నాకు, 

వ. ఏ నెవ్వని కేమి పాపంబు. జేసితి నాయట్టి యజాతశశ్రు నియందు శస్త్రం బెట్టు 
ప్రయుక్షం బయ్యె న్య స్ప పరవీడనుండ నై “ననాయట్టియమి! ౮] స్రంబుచే వధం 
చట్టు విధింపంబడి యెం శేవలానర్గ్లనంహికం బంతియె కాని నుద్వధంబువలన 
డాని కయ్యెడుఫలం బేమి గురుతల్పగమనునకుం బోలె నాకిట్టిదుర్య్మర ణం 
జేల కలి” మద్వధంబునకు దుగఖంప నింక నాతల్లిదరి,డ్రు, లెట్లు ఊవించేదరో 

యని వగచెద వృద్ధు లగునాజననీజనకులు చిరకాలమునాండి నాచే. బోమీంపం 
బడుచుండి రేను బంచత్వము నొందిన నింక వారల శేమిగతి నన్నునువృద్దులగు 
మజ్జ ననీజనకులను మువ్వుర నొక్క బాణంబుచే బుద్ధిపానుండు వధీయింె. 

క. అని పలుకుదీనవచనము, విన వచ్చిన నదరి పడి వివేకిత్ర నయ్య్యో 
మునిసుతుం డ డొక్క_ండు నాచే, వినివాతుం డ డయ్యు నని యేనువెజంగుజనింపన్. 

"కే. శరముతోం గూర్చినట్టిప్రచండవాపు మవనిం బడ వై చి పాపభయంబువలన 

వం 

మేను కంవీంప నయ్యేటి పాన యోగ్య, చేశ నుటు కే బోయితి దీనమెతిని. 
ఇ ట్లరిగి. 1820 



తే. 

శే, 

క, 

చ, 

క్ర, 

అయా ధథ్యా కాండము, 349 

ః అవకీర్ణ జటాభా రుని, బ్రవిష్దకలశో దికునిం బరాగతుత
జ 

ప్రవిలి ప్పగాత్రు మదికి, ఖవిభిన్నాంగు మునిపుత్రు* గనుంగొని భీశిన్. 1821 

. వను మెలనడాయంగ నేగనపుడు, పుడమి బడియున్నయ న్మహామునిసుతుండు 
CC 

గాఢకోపాన్ని హేతులంగాల్చుచున్నువాంయడ వోలె నన్లాంచి కంపమున బలిశె. 
షై స్ప సాగ గ్ 

. అవనీశ వన్య మాహోరంబుగాం గ్ ని ఘనతపోవృ త్తిచేం గాన నున్న 

యును నీ కపకార మేమి గావించితిం దల్లిదం డ్రు, లకును దవ్చిం దీర్ప 

నంబువు ల్లొని పోవ నరుగు బెం చిననన్ను నిప్కూరణంబుగ నిశిత బాణ 

9 5 6 జ / ఎ వి వో 

విద్ధుం జేసితి వేల వృద్ధు లంధకులు దుర్చలులు నాతల్లిదండ్రులు పిపాస 

నేని మదాగమనలబును. గోరు దుందు, రట్టినా నేను బోకున్న నధికతృష్ణ 

నలసీ యసువులు వడువంగం బరు "తెలియు కెంత పాపం
బు చేసితి వేమి గలదు, 

ఇనకు లేం దమాతేం డ్రి యే సిచటనిపుడు,దారుణశ
రాభివాతుండనై పె క్రై (బాలి 

యున్న చందం బెజుంగక యున్నకతన, శ్రుతతపంఫల యోగ మా 3 చేదు. 

ఎణుగం డని వగవ నేటికి నెణింగిన నుజ్జనకుం డిచట నేమి యొనర్చుం 

బరిసంచారాతుము లి,ద్ధరలో గిరికి గిరిం బ్రోవ దకుతే గల చే. 1325 

జనవర నీవు వేగ చని సర్వము మన్నిథన ప్రృనృ త్రి మ 

జ్ఞనకునితోడం జెప్పుము ప్రశాంతి వహించి యతండు నిన్ను గొ 

బ్బున సవీయింప కుండు నటు పోక యువేతు యొనర్చి "లేని చ 

య్యీన ననలుండు గాజుడవి నట్ల వడి న్నిను నీజు వేసెడిన్. 1326 

లోశేశ తదా క్రమమున, శీకపదిలా దీన నేగు మి ట్లరిగి కృపా 

'లోకనుం డగుమడ్జ్డనకునిల గైకొని ప్రారింపు మిావు కడు దీనుడ వై. 1827 

కే, సలిల వేగ మత్వ్యున్నతి సహితమ్భుదున, దీతేటంబును బోలె నిళాతశరము 

కరము నాదుమర్షంబును గలంచుచున్న,యది విశల్యునిం గావింపు మవనినాథ. 

అనిన విని యే నిమునిసుతుండు సశలుస్టండై బా ఇతతే వేదన సహీంపంజాలక 

కంపించు చున్నవాండు 'వశల్యునిం జేసితి నేని ప్రాణంబు వఏడువం గలవా. జేమి 

చేయుదు నని దుగిఖతుండ నై దైన్యుంబు నొంది శోకాతురత్వుంబున చేపు 

యుం జేయం జేతు లాడక యున్న మచ్చిం'తా ప్రకారం బెజింగి యమ్మనినంద 

నుండు పరమా _ర్థియు కుం డై యతి ప్రయత్నేంబున నా కిట్లనియె. 1329 

నూనవనాయక కానక చేసినపనికి దుకిఖంచిన ఫలము గలదె 

ధి ర్యంబుచే శోకతాపంబు నణంగించి స్లిరచిత్తుండవు గమ్యు చిత్తమోవా 

మింతయు నాకు లేచేను శూద్రకు వై శ్యువలన జఉనించినవాయడం గాన 

ద్రహ్మహత్యారప్రా ప్పపాపంబు నీకు తే దని పల్కి బాణవేదన సహింపం 

శే, జాలక విఘూర్షి తాముండై జగతి వేష్టి,తాంగుండై మాటలుడిగి బెట్టలసియున్న 

యమ్మనికుమారుంగాంచి యేనుమ్మలించి, కడుభయంబుననడలుచుంగదియ నేగి. 



850 సోవీనాథ రామాయణము 

వ. చమహావ్యథ చేత సంకుచితాంగుం డై పుడమిం బడి యున్నమునికుమూారునిళరీ రంబున నాటి యున్నశరంబుం బెజికిన నతండు తళ ఇంబ సంపా ప్తమరణుం డయె్ట నని పలికి యద్దశరథుండు శోక'వేగంబునం గన్నీరు నంచి వెండియుం శాసల్య కిట్టనియె, 
1381 

లే, బుద్ధి నరయక చేనీన పుణపాప, ఫలము గుడువక తీ చత్యలఘుతరము చిన్ననాం చేను గానక చేనినట్టి పాపఫలము నేం డనుభవింపంగ వలసె. 1839 
వ. అంత దీని సమిీకరింప నెద్ది యుపాయం బని చింతించి యేను. 1888 
కొ మునిసుటుండు సనిన పిమ్మట, వనితా జలఘటముం గొనుచు వారనివేగం . మనం దిదుపదిష్టమార్షం, బున నయ్యా శృనుము నేరంబోయితి నంతన్. 1234 క. పెనుముదుసశ్లె కన్నులు గన రాక విలూనపకు ఖగముబమాడి,౦ 

వన రెడువాదంపతులన్సు గని యేను నడిందినివ్వైణ న్మునింగి వెసన్. 1885, 
వ నుజీయు సంచారాతములును సంణారసహాయభూతుం డగు పుత్రుం డొద్ద లేమిం జేసీ వానికథల నే చెప్పుకొను మం ద్ర యత్నశళూన్యు లై వుత్తునిశాక క 

దురుమాచుచు మరల నున్నిమి త్తంబుసం బుతాశారహితుఆ నవారు నగుముని దంపతుల నవలోకించ్చి కోకోవవాకేచిత్తుండను భయసంత్ర స్తచేతనుండను నై. 
ఆ. వారిం గొనుచు నేను వారి డాయ బోవు నంత జరణశబ్ద మాలకించి యధికతృప్ష్యం బుత్రుం డనుతలంపున నమ్ము హామునీం ద్రు,. డిట్టులనియె నపుడు. కే. పుత్ర తడ వేల చేసి తంబువులు దెమ్ము, సరని నిందాంక జల ేళి సలివితొవ్కా 

దవ్పీకొని యున్న దిదిగొ మాతల్లి వేగాయాశ మంబుం బ్ర వేళింపు మనఘచరిత. 
కొ, వనును మోాతేల్లీ యు మది, గానక యపరాధ మేమి గావించిన నీ 

మానసమున నది యంతయు, మాను వమియింప్త వలదె మాన్యచరిత్రా. 
కే, హీన నేత్రుల మై గతియింత లేక యున్నమే మిావెగతీ యని కన్ను లనుచు నమ్మి నీమిోంద మనసుప్రాణములం జేర్చి యుంటిమిోలాగు వేశ్నీంప నొుచితమగు నె. 
వ. అని పుత్రుండు మసలుటకు వేగిరపడి కరుణంబుగాం బలుకు చున్నయమునివా కస్టంబు విని యేను శోకవ్యాకులచిత్తుండ నై పుత్రమరణం జెటింగించుటకు భయంబుం గొని యాకొంపించుచు మానసవ్యాపారంబును శరీరవ్యా పారంబు లను వాగ్భలంబును సం స్తంభించి యిట్లు నియమితకరణ త్రయుండ నై పుత్ర వ్వసనజం బె నభయంబు నెతింగంప నెట్ట కేలకు సాహసించి సజ్జమానంబును నస్పష్టాతురయు_క్రంబు నవ్య క్రంబును నగువాక్యంబున మెల్లన సిట్టంటి. 1841 
నీ, అనఘాత్ష్య యేను నీతనయుండం గాను మి త్రకులసంజాతుండ దశరథాభి భానుండ విను ధనుర్గరుడంనై నడురేయి సరయూతటంబున సలిల పాన యోగ్యస్థలంబున నురుమృగంబులం జంప నేం గాచి యుండ నన్నీ టిమధ్య మునం గసంభమున కంబు బూరించుచప్పుడు విన నైన నిది మదద్విరదమొకటి 
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అయోధ్యాకాండ ము. వర్ 1 

నీరు. (గో లెడునప్పుటినిన ద మనుచు, నదియె లతురుముగా విపు ప్రదర మొకటి 

చాక నేసీన దానిచే నీకువమూరుం డా _రరవముస నిహాతుం డై వనిం బడి యొ 

ఏ నారనంబు విని యను, మానించుచు నచటి కిని రహ ంవాకుం 

డై నేలం నూలిన నీ సూనునిం గని తీ వ్ర శోకశోవితవుతి నై. 348 

ఒక్క. ంత శే సెపు చింతిలీ, ౫ వ్ర గ్రక్కున pte దద పనన సరణి( గాందమం కాటుక కొ | 

మిక్కిలి కృపచే నను మ చక్కటి కేగు మని చెప్పి చనియె మహాత్తా [814 

అధికనృధ్దు లంధు లతిదీను లమితత్క బోనుష క్తచిత్తు లై నమిీకు 

వేచి యింత పాప మాచఎంచిన నన్ను6, చాల్మి ల చేసి ప్రోవం డగు మహాత్య. 

ఇంకం6 జి త్తంబుకొలంది ననభరింతుకు గాక యని విన్నవించిన యశనిపాతకల్పం 

లై ననావచకంబు విని భగవంతుం డ్ జె నయత్తాపసో _త్రముండు నోకానల 

జ్వలాజాబదందహ్యుమానమాన నసుండై _“బావ్పుంబులు న్ వంచు చుం దీ వ్రాయాసం 

బు నడంప నశ కుం డై జహువిధంబుల సంతపించుచు. నృతాంజలిపుటుండ 

నై యున్ననా కిట్లని యె. 1436 

. నునుజేంద నీ వొనర్చినయామహోఘంబు నేస్పున నీయంత నీవె వచ్చి 
WW 

వెప్పుటవలన నీపేర్ష బటు పదివేల న తృ లై 3 పోవ త్ర కె చందు 

నరపతి చేత వాన ప ప్రస్థసంయమివధ మనజ్ఞాన నప్రూరగిముగం చేయం 

బడె నేని హరి నైనం బరలో బవ భ్రష్టు గానించు బ్ర హ్మానిస్టావిధిజ్ఞాం 

“డై తపము సల్పుమునినగునందు శస్త్ర, మెజీ6గి పిడి చినం దన్తూర్ణ మేడు వ్ర వక్క 

cl చనద కనిసేయనివగుట నుంటి, వెజింగ చేసినల గుల మె తి గది. 

, జనవర వుత్చుతుండు న రసంపహాతు. డె పడి యున్న-చోటికి౯ా 

నను. గొని పొమ్లు "వేగ పి గృవాథవళంగతుం డై జె విసంజ్ఞుం డై జ 

పనుప' క నెత్తుటం దడిసి పశ్చిమ వదర్శనుం శ ర ధరిత్రి శ్ర కురా 

ద నొరగి యున్నవాని గుణధన్యుని. బుత్రుని। పోక గో రెదన్. 1348 

. అనుచు మునిపతి షల్క. చేనాత నకలు, సరన చటికీవా ఏందోడొ్కనిరయమున ( 

జని కుమారుని జూవీవం దనువుమోంద) వ్రా వాలి శోకంబుచే మొనివరుండు పలికె, 

భుయి కుమారవర్య్వ్థి మము నొంటిగ నిచ్చట డించి పోవంగా 

న్యాయమి నీకు దల్శివగ పాణి బ్రియోా. కులు పల్క “వేల తం 

డీ యని యక్క Es నయ మేర్పక Ce గా నట జేర్ప వేల యే 

లా యిల సె "వసింషప గువితాత్తుండ వై తి వచేల చెప్పుమా.. 1850 : 

ఇంక నపరరాత్రమందును, సకలావ్నూయములు స సకలసద్వ్భృు త్తే తంబుల్ 

సకలాధ్య్యాత్య్మ కథలనుం, బ్రకటంబుగం జదువు 'చుండువా? డెవ్షడిశన్. 1251 

కీలయి భక నియమము. గ్రాలం బవిశ్రాగ్ని వేల్చి గారవ మెసంగకా 
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ల్ో 

గాలంబు దప్పక సనుక్ , వాలాయము గొలుచుచుండువాం జెవ్వం డింకన్. 
. వుత్రా సంఛారాశుముండ న ననుష్టానాశ కుండ నీవా రాదిసం గ వారహీతుండ 
ననొయకుంశ నై ననక్నుం వి యాకిధినట్ల నిత్యంబును గంబమూలాదికంబు 

లచెత నెవా్యోండు సంతుష్టునిం వేయు లోచనహీన యె జరాభారంబున డస్సి 
పుతృకోకంబునం బొగలెడి? నజ్జనని నెవ్విధంబున భరింతు మహాగుణమండ 
నున వై ననిన్నుం పాసి యనాభుల మై కన్నులు గానక యివీనంబున నెట్లు 
జీవింపం గలవార మెల్లి తెల వాటీన నేము నీతోడ యముతయంబునకుం జను 

డెంచెన మందా(క నీకుం బోక యొప్పదు నీముసలుటకు యముడు గినిసె నేని 
తల్లి వండ్రుల మైసమమ్ముం దోడా,ని నచ్చుటకు మసలె నన్న్మోగహీంపవల 

యు నని యతీనితోడం చెప్పెనవము ధర్తాత్తుం డగుయముండు "'మాయట్టి 
యనాధుల కధభయదానం బొనంగండే యని ఢీ యి రెజింగున. ఏల పితిచుచుూం చాప 

కర్తుం డగున్ఫుపునిచేక నివాతుండ వె వై తివి గావున నప్పాపంబున నిరయగతికిం 
బోక్ యపాపుంశ వై సగరశె బ్యదిలీపజన మేజయదుందుమూరాడులు చనినలో 

కేంబులకుం జనుము ఎ నుజీయు శ స్ర్రుయోధులును ఫరాకులును సాభులును 

సాన్ట్గాఫ నుసంపన్ను లును దపోనిష్టులును భూదానపరులును నాహిత్నాగులు 
గప్తత్ని ప్రతులును గోనహాన స్సప్పజాఠలును గురుసేవారతులును బరలోక 

పస గ గంగాయవవసోసంగ మాదియందురి గాని, జలంబులందుఠి 

గాన్ని వహ్నీయందుం గాని తనుత్యాగంబుం. గావించినవారు నగుపుణ్యాత్తుల 

లోకంబులు నీకుం గలుగు దపోనిష్టుల మెనమాకుల౭బునం బుట్టినవారికి 

నిరయగతి లేచెవ్చుని చేత నీవు వివాతుండ వెతి వట్టినృపుండే దుర్లతికిం జనుంగాక 
యని పలికి యక్కు_మారున కుదక ప్ర చానంబుః గావ్ఠచిన నప్పు: డమ్మునిపు 

స్ర్రుండు దివ చేవాధారి ౨ యె శక “నహితంబుగాం దల్లి తండ్రుల నాశ్వాసించి మి 
కహంక్షంబున చేను బరమిస్థా నరటు నొండితి మారును కీన్తంబున నాయొద్దకుం 

జనుదెంచెద రనిపలికి దివ్య లేజోజూలంబు డిక్కు_లం బిక్క టిల్ల దివ్యవిమానా 
ధియాభుం జ యింద సహితంబుగా సుఠలోకంబునకుం జనియె” డదవంతేరంబ 

యమ్మునివరుండు క తాం జలిపు ౧టుండ నై కొలిచి యున్ననన్నుం జూచి 

యిట్లనియె. 1858 

॥ హ్రరాత్త్మ యేశవుక్రుండ నై నననుః బు త్రహీనుని. జేసితి వంక నిధన 

మదు  సాకించుకయన దూగఖము' శేదు 1 పీంసింపు మదయత నిపుడె నన్ను 

మునుకొని యజ్ఞానమున మత్కువూరునిం జంవీతి గాన నాచందమునను 

బోడిమి సెడి నీవు వుత్రశోకంబునం జచ్చెన నజ్ఞానజనిత మగుట 

. వలన బ్రహ్మావాత్యే వావిరి నిను. జెంద, దని యను గ్రహించి యపుడె తపసి 
సత్నిత డం గూడి పావకశిఖలందు నపగ తాసు డగును నరిగ దివికి, 1854 



వం 

అయోధ్యాకాండ ము. లెర్ి 

"జీవి యి_త్తేజింగునం దొల్లి శబ్ద చెధ్యాభ్యాని నై స ననొచేత మౌాఫఖస్టంబువలన. 

గృతం బె చె నయిమ్మహోపాతేకం బిప్పుడు స క్ష ృ్రతివివాయం బయెొన్ట నన్ముహాషాప 

కర్మఫలం ౦ బిప్పుడ కపథ్య న్యం జనంబులతో నన్న రసంబు భు కంబగుచుంపే రోగం 

'బుపస్టికం బె నమాడ్కి_ సముపనితం బయ్యె నన్హుహోక్ము ఎవివచన న కారంబున 
యై UU 

నురణపర్యనసాయిపుత్ర, నోకంబు సంప్రాస్తం బయ్యి స నని పడకనంపో చేయుచు 
వెండియు నన్మహీరమణుండు కౌసల్య స ననలోకించి టేవి పుత్రుండు దురుస్వుం 

నను వాని ని విచమణుం డగువాం డెవ్వాండు పరితస్టజించు. బ్రవ్రాజ్టమానుం 

డ్య సుతుం జెవ్వాం డట్టితం డ్రి యం దసూయ చేయ కుండ రాముని 
యందు నాచేత నెయ్యది కృతం స్య నది నాకు సదృశం జై యున్నది 

నాయందు రామునిచేత నెయ్యది కృతం బయ్యు నది రామునకు స నృశం బె 

యున్నది రాముం డిప్పు డొక్క_సాగి మైనమదీయనే త్రంబుబకుం జూపట్టిన 
మదీయగాత్రంబు సంస్పృళించిన స్మవ్రైణుండ నై యుండుట శ్రకషిం బై = 

యుండు నది పరవుడుర టంబు గాన్రన నింక జీనింపం జూల యనుక్షయంబు 

నకుం జనియెస జీవితంబు మేనిలో జలించు చున్నయది నేత్రంబులు సాన 

- రా వయ్యె శమనకింకరులు చేగిరపడుచున్న వారు కల్యాణ గుణాభి రాముం డగు 

చా పాశ్ 

రాము డరణ్యంబునకుం జనిననాంటనుండి త£రరహసంజాతకోకంబు ఘనా 

తపం బల్పజలంబులం బోలె మత్నాాణంబుల శోవీంపం జేయుచున్న దెం ది, 

యంబులు విషయంబులకుం దసప్పె6 జి త్రమాహంబు మై కొనియె నింక వీడ 

సంభఛాపిందుటకుం జూల వీణ స్నేహదీపసంస క్ష క్త్రళ్ళు లుం బోలెం జీ తనా 

శంబువలన స రేం, ద్రి యంబులు వోవీ ౦చు చున్నయవి జీవితకయ కాలంబు 

నందు నత్యసరా క ముండును ధర్మజ్ఞుండు నగురామునిం జూడ కున్నవాండ 

నింతకంటు నాకు దు౭ఖకరం "బెద్ది కొనకకుండలవిరాజిత ంబును బద్య పషత్రనిభే 

తమణంబును శరాసన సౌంద ర్య గర్వనిర్వానణ చాతురీ విశిష్ట భ్రూ భూయుళసరే కోఫీతం 

బును సుడంస్ట్ర్రాంబును జానునాసికంబును శరత్కాల రాకానిశాకరమండల 

వ్రియదర్శనంబును సుగంధినిశా ససంయు_క్షంబు నైన చాముని వదనంబు 

నవ్వారు విలోకింతు రట్టివా రెబ్బ ధన్యు లయ్యెదరు నుజేయు నివృ త్లవన 
వాసుం డై పంచదశవర్శంబునం గకుణ నయోధ్యాపురంబునకుం జను 

'జెంచినరానుచంద్రుని మాఢ్యంబు విడిచి స్వోచ్చమార్లగతుం డై నళుక్రునిం 

బలె వీశీంచి సకకజనంబులు స సుఖు లయ్యద రిప్పు డాత త్యెభవ అ టె నశో కంబు 

నదిరయంబు కూలంబుం బోలె నచేతనుండ నై ననన్ను సోమం 3 చేయుచున్న 

దని పలికి వెండియు నద్దశ రథు౦డు. 18ర5గ 

యుడు దకోరశుండు సు త్రకోకమున మృకుం డగుట. యకం 

కాకుత్ స్థకులా గణే గుణమణీ హో రామచం డ్రా, నినుం 

4గ్ 
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క, 

గ శేయీకృత పాపబోధనకళథాా, కాంతుండ నై పానితి౯ 

శోకం జేర దొడం?౫ నింక విత్ళరాజుం గొల్వంగా నేగద౯ 
హో కౌసల్య సుమిత్ర, పో జనకకన్యా హో సుమిత్రాసుతా, 1856 

అని విలపించుచు దశరథ, జననాథుండు రాముజననిసన్ని ధియందుం 

దన యునిం జింతించుచుం జ, య్యన నడులేయిం బరమా రి నసువులు విడిచన్. 

వ. అంత. బ్రభాతకాలం బగుటయుం బరనుసంస్కా_రు లగుసూతులును ను_త్తమ 

శే, 

శ్రుతు లగుమంగళపాఠకులును స్తుకిశీలు రగుగాయకులును వేర్వేజ రాజ 
వేశ్శంబునకుం జనుదెంచి స్తుతినావంబులు గావించిన నుదాత్తాభిహి తాళీర్వా 

a అధ ల్ 3 ర్ అ స దులగువారల స్తుకిశబ్లంబు ప్రాసాదాభోగవి స్తర్ణంబై యమయమో,సెం బదంపడి పాణి 

వాదకులు వృత్తాద్భుతక ర ౦బు లుదావారించి పాణిబాదంబులు గావించి ర్మ వి — కీ 

హోశబ్బంబు విని గృ హారానువృత శాఖాపంజరస్థిత పా రావ తాదిపత శ్రి, పృకరంబు 
మేల్క_ని సుకలంబుగొయ గలకలధని గావించె నంత వ్యాహృతంబు ఛై నహారి 

నారాయగాది పుణస్టిశ బ్దంబులును బుణ్య్టశ్లో కపురువకీ ర్తనంబును వీణానిస్టనం 
బును నాకీరాషదరూప గానంబును రాజచరి త పాఠకన్లో కళబ్బంబులును మృదంగ 

భేరీశంఖ కాహ ళాదివాద్యరవంబులును సాంద్రం బె రాజమందిరాభ్యుంతరంబు 
నిండి చెలం గె నప్పుడు కాలోచితపరిచర్యావిచవణులును శుచిసమా చారులు 
నగుసరిచారకు లంతేకపురసంచారా ర నీజనవర్భ ధరసహితు లె హరిచందన 

సంచ్భ క్త పరిమళోదకంబు కాంచనఘటంబుల సంగ, హీంచుకొని స్నానార్థం 
బనసరం బెటింగి కాచికొని యుండ గొంచటు యువతులు వుంగళ భా పాను 

లేపనతె లోద్వో ర్రనంబులును బ్రాశనీయంబు ల నసంవివకిలనారి కేళ జీర-కాది sa 2 కూ గా కె 
dram న్ ల (క ఒక ఇ ద్రన్యవ్ ₹షంబులును దర్పణవస్తా భర ణాద్వ్యు పస్క_రంబులునుం జేనాని వచ్చి 

యనేకకన్యాయుకే లై కాచికొని. యుండిరి యిట్లు సర్షీపరిజన జాతేంబును సర్వ 
లతుణసంపన్నం బె యథా యోగ్యంబుగా బహూకృతం బె రాజస్వీకారయో Sn దా 

గస్టం బె సుగుణనంతం చె లశ్నీవంతంబె సముత్సుకంచె నిండి సూరోర్టిదయ sn . —-ర వ్ వూ 

సమయం బయ్యె మహీరనుణుం డేలకో మేల్కొన కున్నవాం డని శంకించు 
చుంజె నాసమయంబున “ర్రిన్ర2 

మానవనాథునిమురణం బెటు ౦గక్ యనరోధ మచ్చటి కరుగుడెంచి 
శీతినాథ బోధనోచితమృదువినయవాక్యంబుల బోధించి యతనిమేను 
పరికించి ముగా ల్ల గబ్రాణసమోారసంచారంబు లేకున్నశంక నొంది 
గాత్రంబు నీట్హ్టు గదిలించి జ ్మ్మునం జేయిడి ధాతువిశేవ మరసి 

ప్రాణలత్ణ మేమి చూపట్టకున్ననృపుండు మృుతుండ య్యెనని మదినిశ్చయిం చి 
యేటి వెల్లువ కదురై నతృణముఖముల,కర ణి. గంపించి రారాజకాంత అపుడు 



అయాధ్యాకాండ ము. కిన్ర్ 

ధులు సృుతుండణు దశరథుని జూచి యంకేగెప్పుర స్రీ లందబు విలవీంచుట. చ్రుథుం- 

నీ జనపతిచెంతం గాసల్యయు. దత్చమిపమున సుమి త్రయు "బాఢపుత్ర 

శోకపరాజతలై కాలయుత లై నచందాన ఘననిద్రం జెంది మేని 

కాంకియంతయు మూయ: గడువివర్ష తనొంది తివిరసమానృతర్ణ ములనూడ్కి_6 

_ననుపట్టుచు దృగశ్రుకణలుళితాస్య లై పడియుండుట యు వారిపాటుం జూచి 

కే, విగతజీవితుం డై నభూవిభునిం గాంచి యంతిపుర మెబ్లం గౌడసినయట్ల తోంచె 

నడవి విభ ష్రయూథపలై న దంతి, సతులగతి పిలవీంచి రాభారుముఖులు. 

కే. వారియా ర్తనినొదంబు ఘోరభంగి, వీనులకు సోంక విని లేచివెజంగు గదురం 

దలరికౌసల్యయునుసుమి క్ర యుగ తాసుం డై నపతింగాంచివిలవించిరా ర్రలగుచు. 

వ. అప్పు డకౌసబన్టి మగనిమరణం బెజింగి నో కా 'వేశంబున, 1842 

చ. మును తనమానసంబున సముశ్థితే మై పొగ లెత్తి యున్ననం 

దనవివీన ప్రయాణజనితం బగుదారుణశోకవహ్ని య 

నునుజవనేణ్యుపాటు 6 గనినంత నె నుండినయట యొ దహిం 
లాలీ ళ్ న ౧ ర్లు 

చినం గడు సెంప లేక ధృతి చేడ్చడ నేడ్చుచు ప్రా లె నేలకున్, 1868 

మ. గగన స్రచ్యుత యైనతారపగిదిం గృవ్యాదవిబ్వేవి.లో 

కగళ క్కి న్నర కాంతరీతి విషదిగ్నక్రూరఖడ్ల పృహో 

రగ తై రావణియబ్ల నిష్టురకుఠారచ్చిన్నమూాలక్ మా 

జగతి న్వా9లి కలంగె వాతహాతచంచద్యల్లిచందంబునన్. 1864 

శా.ఈరీలి న్మహి వ్రాలి శోకదవానుం జేంచ న్సరు ల్పెన్నరుల్ 

జారళా బోరున నేడ్చు చున్నయలకౌసల్య న్విలోకించి శో 

బారూఢీ న్విఎవీంచెం దత్సదనకుడ్యంబు ల్బదు ల్లోగయం గన్, 1865 

వ, ఇటు రాజూంతశపురం 'బేనానంబున మొదల: బూరితం బయ్యె నమ్మహోనాడం 
ళు 

బనంతరప్రవిష్ట్రకై శీ యా్య్యాదుల వేత నభివర్జితం బె వెండియు మిక్కిలి నాద 

వంతంబుం గానించె ముజియు. బర్యుత్సుకజనాకులం బగుతన్మందిరంబు దశర 

థమరణంబున సంత్ర_స్టసంభ్రాంశం బై తుములా కోండం బే సరితాపా_ర్త బాం 

ధవం బె సద్యోనిషతితానందం బై దీనవిక్లబదర్శనం బై సొబగు దక్కి యుం 

= మృతుం డై నదశరథుం గాంగిలించికొని తత్పత్ను లంద టోొండొరులకరంబు 

లు పట్వకొని యువౌ స్స ప్రనంబున రోదనంబు సేయుచు దీనస్తురంబున విలపిం 
6 naa 

చుచుండి రాసమయంబున. 
1866 

-ంర్టుల్టు' కాసణ్య శై కేయిని దూబుట శ్వురుంా 

మ. వాతభొనుం డగుభానురీతి గతతో యాంభోధిభంగి న్విని 
రత జేజుం డగునహ్నికె వడ్డి గతపాణానిలుం జె నభూ ' 
ళు యు శ రా 



ఏర్6 గోవీనాథ రామాయణము 

వ్ శీ లీ 

పతి నీవీంచి కడింది శోకమునం గంపం బొంది కౌసల్య యు 
దతశో కంబున, దచ్చికంబు గొనుచుం 7 శేయితో ని ట్లనున్. 186" 

- నీకోర్కికి. దగునట్టు మ, హీకాంతుండు దివికి. జనియె నింకవిధవ వై 
లోకం బకంటకముగాం, చేకొని పొలింపు మొంటి. జిక్కి నృళంసా. 1365 
నను నిడనాడీ ఘోంవివీనంబునకుం జనియెం గుమూరుం డా 
తని నెశంబాసీ శోకమున ఛారుణనాథుండు దీజెం గానలో౯ా 
జనియెడుసాకహీన యగునాతి కి యం బతిహీన నై మహి౯ 
మనుటకు జాల నమ్మనుజనాథుగతిం జనుదాన చెంతయున్, 1863 
తేన శేడుగడయు నై తీగు, మనోవభుండు చనినవీదప మన శేనతి ఇ 
మృ్మనమున దలందు సంత్య, _క్రనిజాచార వగు నీ వొక వు దక్కన్. [870 
పరంగ లుబుండు విషమిశృపాశ మాహా, రించి దోషం బెజుంగనిరీతిం రైక 
చేరి కుళానిమి త్తంబు శీలయు క్ష, వైనరఘువంశ మది నేండు వాత మొనర్చి. 

- అనియోగంబున ధారుణీవిభుండు భార్యావ్రేరితుం డై సుపు తుని నిష్కారణ మంగనాయుతముగా దూరస్థునిం జేసినా. 
డని విన్నంతనె పుత్రహీన నగునాయ ట్లమ్మహోదారుం డా 
జనక తపతీ నెవ్వగ నునుండే సంతాపసంత పుం డై, [8732 

ల్ రం ళా ర 
ఢా ధరణ నాభునిజీవన న్నము వుదై ప్రధవ్యము న్విన్న వి 

స్ఫురదంభా రువాతాన్రు నేశ్రు య డగునాపుతక్రుండు రాముండు దు 
_న్టరశోకంబునః గుంద కున్న పకీచందాన న్యహీపుత్రి దు 
ర్భృరసం తా పమున నృలంగుచు వివ _త్తి/స్తాత్మ గాకుండు నే. 1878 

. రే లధికఖీవఘోప., వ్యాలోలమృగద్విజారవాకర్ల నసం 
కీలికసాధ్వన యె సతి, జాలిం గొని మగనిఇంత సంకటపడ జే, 1874 

. తేనకూంయయ వాటు నన్మున, మునం బలుమలజుం దలంచి యల్పపుక్రుండు వృదుం 
డనయు౭డు వత్చేలుం డగున జు నకుండు ఎను వగలం దగిలి వావక యున్నే. 
ఈనరనాథమాళి తను వెంతయుం గాగిటం జేర్చి చిచ్చులో 
మానక సొచ్చి ప్రాణ మనుమానము లేక త్యజించుదాన నం 
ఇవానృ పపత్ని బోరున గరాంబుజము 'ల్వెస నెత్తి రోదన 
భ్యాన మొన రె యంతిపురివారు మృదూ_క్లి ననూనయింపంగన్, 1876 
అంత నమాత్యులు వసిఫాదుల చేత నాజ ప్రులె పుత్రుం డొక్క_రుం జై న సమో 
పంబున తేకుండుటవలన దవానాది క్రియలు గౌవింపక్ యనుహారాజక శెబరం ఛు తె లన్రోణియందు నిత్నేపించి సర్వ ప్రయత్నంబులం గాచికొని యుండం bh డగు జారల నియమించి దు8ఖాపనోదకంబులు గావించి రనంతరంబ యంత? 



అయోధ్యా కాండము, లర్ 17 

పురకాంతలు పరమదుకఖాశ్రాంతలై కన్నీరు నించుచు వాహావు లెత్తి దీనస్వ 

రంబున నిట్లని ఏల పించిరి. 
1971 

ఉ. హా మనువంశతోయధి శశాంక సదాప్రియవాది మొనశ్రీ, 

రామునిం ₹శౌసి 'చాలనగల ని గులం భౌ తోంది “యున్న ము 

మా మహీ నాంటి డించి దన నేగతిం జిత్తము వచ్చె మాకు న 

య్యా మము నింక నెన్వరు నృపో _త్రమ ఏ జేక్చెడువాను = సెప్పుమా, 1378 

క, అసోకశోకభరమున, దుస్తామసి యెనకై_ కతో( గూడి యిటకా 

స్వస్తి గలిగి నునియుండుట, దు సర మగు గాజ మాకు దుర్ణనదూ రా. 

ము, మము గావం దగునంతధీశరధి రాముసాస్టమి రా జేష్టందిర౯ 

సమతం బాసి యరణ్యాసీమ కలయోపాయు కుం డై యా నీ 

వమరస్థానగతుండ వై వెతి విం దుష్టాజాతపాపాతి లే 

కమునం గ్రాలెకుకై! కణెంగట మనంగా నేర్తుమే వల్ల భా. 1880 

తె, వ్రాణవల్లభ నీవును 'రాఘన్రండు, జానకీయు లక్ష్య జుండు నెడ్డానిచేతం 

గసము వేడునంగం బడికి రానై కయింకం బుడమిలోనన్యు నెచ్వాని ఏీడువకుండు, 

క, అని పెక్కు_చంనముల న, జ్ఞనపాలవురంమ్రు లధథికసం తె పమునం 

గనుంగొనల చాప్పకణముకు, చినుకంగ విలపించి రతనిచెంగట గుము లె. 

క. ఉడుహీన మైన యామిని, నడువున( బతిహీనమైన వనితేపగిది న 

ప్పుడు రాజహీన మై దెస, చెడి యప్పురి కంట్ క్తప్పు వేయక యుండెన్. 

న. మజీయు నప్పురవరంబుచొవ్పపర్యాకులజనం టై హావోభూతకులాంగనాస
ందో 

హం బె బె శూన్య చత్వర వేవ్యాంతం బై జనహాస్ర కంఠతాకులవమూర్షచత్వరం బె యా శం 

దితనిరానందం జో పాడటీ నట్టుండె నప్పుడు మిహిరకులనాథుం శు పుత్ర వరం 

బున మృతుం డసటయు నృపాంగనలు ముహీతలగత లగుటయు నివృత్తి “తకీరణ 

సంచారం ర సూర్యుం డపరశిఖరిశిఖరాం తర్లతుం డయె్య్టః దోడసనె ద్ శ 

యోోక్ళతం బగు పాపంబు వెల్లి విరసీన చందంబున గాఢసంతవానంబు రోదసీ 

కుహారంబు నిండి యుండే నప్పురంబునం గలనరనారీజనంబులు గుంపులు 

గట్టి యా ర్తనాదంబులు సేయుచు. గై “శీయి నీందించుచు గాఢదుర, సూల. 

యుండి రాకాత్రి, దురఖవశ౦బున దీర్చ భూత మొ తోంచె చె నంత బభౌతకాలం 

బగుటయు. యోర్వవమహీధరమండలరబునకు నుండనం బె పుండ క కీకదనబంథుం 

డువయించిన యనంతరంబ. 
1884 

-ందుర్థు గొతేమాడిమునులు స ఎసిష్టు, ఎటో రాజ్యమునకు రాజు నేర్పణఖుపపయు ననుట :ర్యుత్రైలా 

చ. వెదిళవివేకనీలు రగు విస్ర్రలు గాతమకణ్వ కాళప్తు 

లూదలుగ రాజకర్త ర లగ ముఖ్యు లమాత్యులలోో డం దత్సభాొ 

సస్వేనముండే నర చక్క (గ ఏచారము సేయుచు న క్స్ లే సభా 



స్ర్గ్ర్ప్ర గోవీనాథ రామాయణము 

వ 

ఆం 

సదులు వినంగ ని ట్లనికి సమ్మతి మోజు వనిష్పమొనికీన్, 1885 
ఈరాజు పు త్రశోకము, జే రాయిడి నొంది విగత జీవితుం డగుచో నూజేడు లయ్యుం గద మన, క్రీరాతిరి లెల్లవాజు చెంతేయు ననభూ+ 1896 జన పతి పుత్రశ కమున స్వర్లతుం డయ్య్యును రామలత్షీణు 
ల్వీనమున కేగి రాభరత లతుణసోదరు లశ్వరాల్ల శే 
తేనమున నున్నవారు వసుధాభర మొక్క_టం దాల్చి రాజ్యపా 
లన మొనరింపంగాం దగినరా జొకని న్నియమింపవల్వ చే. 1867 
రాజు లేనిపురము రాజు లేనినభ౦బు, పగదిం గాంతిహీన మగుచు నుండు రాజహీన మైన రాష్త్రంబునకుం గీడు, పొరయు జనులు మేలు పొంద రకట, 

. గొర్లితము లెస జఫలా, స్ఫూర్తి తుం డె విగుబవారి భువి చెళెడలం a 
a 

య 
చం బర్షన్యుండు గురియండు సుగు, కారనుం డగురాజు లేన్సి యా దేశమునన్. 1889 

* మునివర యరాజకం బగు జనవపవమున బీజమువ్టి, చల్లరు తీగ నం దనులు గురుని మన్నింపరు, ననితేలు పతినశత నొంది వ ర్థింస రిలన్. 1399 
చెరుంగవు భుభములు వ్యాధులటుదొజుంగవు జనములకు నృద్ధి దారకొనదు నిరం తరము నరాజక మగున, పురమున ధ సభాస్యనస్తుపుంజము లధిపొ. 1391 

. అత్యాహితంబు గలుగును, నీతారనండంబు యశము నిరతిశయసుఖం బత్యంతహితము గలుగదు, ప్కృత్యహమును రాజు శేనిరావ్హమునందున్. 1392 
మౌనిగ్రామణి రాజవి, హీనం బగురాష్ట్ర మందు వ్యాకము లగును 
ద్యానంబులు ఫలపల్లవ, సూన సమృ సంబు గుచు జూాపట్ట విలన్ , 1398 
ముజీయు నరాజం బగు టీశంబున జః లు బుకన్సాషాన్థ్యా భావంబున సభా గావిం సరు యజ్ఞ కీలు రగువిప్రులు సం శ్రిత వ్రతుల దర్భ స త్రింబులు గావింపకో యథో క్ర 
దశ ఆ లొసంగక పరిత్య కవిధికలాపు లై యుందురు మహో ద్యానంబులు పుణ్య సంపాదకగ్ళవాంబులు రమ్యుంబులు గా కుండం బఘాతనటన ర్తకు లుల్లాసంబు నొందరు రాఫ్ట్రవర్ధ నంబులగునుతృవంబులుసమాజంబులువృద్ధినొందచ్ర వ్యవహా రులు పరస్పరంబు కుతర్మ_ ్ నాదంబు సేయుచు ని ఆార్థులు గాకుందురు వణిజ్షనం బులు క్రయవి క్ర యూదివ్యాపారంబులం దనిప్పన్న ప్ర యోజనులగుదు రితిహోస పురా ణాదికథా కథ నలీలురు కథా ప్రీయజనంబుల నేత్ర ననురంజతులుగా కుందురు మణీ యు హేవభూవమీతలై క మారికిలు నాయావ్నాకాలంబున సభజనంబులం గాడీ శ్రీడార్థం బుదడ్యానంబునకుం బోవకు సకాము అగుయువపును ములు విలాస 
నతులంగహడి జవయు కృంబులై నవావానంబు లెక్కి విపోఠారం బుపవనం౦ంబులకుం బోవ కుందురు కృవి.గోరతజీవ్రు లగుధనవంతులు వివృతద్వారు లై సురశ్నీతులు గాక బగ వాటులై యుందుక విహిణవంవంబు లై వస్టీహాయనకుంజరంబులు పస్టఘుంటాకలాపంబు ల రాబమోారైంబులందుం జరింప కుండు నిష్వస్తాభా్యాసం 



అయోధ్యాకాండ ము, 859 

బునందు జనిం చుశింజినీరవంబు వినంబడ కుండు దూర గాము లగువణిజులు 

బహు ప్రి యార్హ్య వస్తుసహితు చై శేనుమార్ల
ంబునం జనరు జితేంద్రియుం డగు 

యతీంద్రుండు శుచియె యెచ్చట సాయంకాలంబగు
 నట్టివోట నివసించి సస్య 

భూ పావలో కనంబు సేయుచుం జరింపకుండు6 జతురంగసమృద్దం బగుసె న్యంబు 

పగతులం బరినూర్చి విజయంబు నొంద కుంగా జసంబులకు యోగ శే నుంబు 

గలుగ చేరదు రభ వాజివారణంబు లారోహించి పురుషులు మృగయార్థంబు 

వనంబునకుం జనరు తొ స్పవిశారదు లగునరులు వనోపవనంబుంందు హేతు 

వాదంబు గాపింపరు నియలియు కు లగుజనంబులచేత చేవతాభ్యర్చనార్గంబు 

మాల్య మోద కశకాదిపదార్థంబులు కల్పితంబులు గా కుండు రాజకుమాగులు 

చందనాగరుదూషితు Rl వసంతసమయవృతుంబుల మాడి. 
జూడి_కి వేడ్క 

చీయకుందు రదియునుం గాక, 1894 

ఆ. కసవు లేనివనము కైవడి సదమిల, జలము అేనినదుల చందమునను 

నోపహీన లైన గోవులకై వడి, రాజహీన మైన రాష్ట్ర మొప్ప. 1895 

కే. ఆనలునకు ధూవముమలరథ ంబునకు ధ్వ్వజము,జ్ఞాసకం బై నభంగి నేఘనుండుమనకు 

నిత్యమును శీతుభాతుడై నెగడె నట్టి, ననజసఖనంశనరుండు దేవత మొం బె, 

జే. విను నునాయక మైనట్టివిషయమందు, మనుజు అన్యోన్య పశు దారథనగ్భహోప 

హోరులె యొండొరులంబట్టిడా సణముగ మై ఎగుదురుజలచరములభంగిననమఘు, 

కే. వసుధ నా నికు లెవ్వలెవ్వరు వివేక, కహితు లెవ్వారు భిన్నమర్యాదు లట్టి 

వారు నృపతిదండ ప్రభావమున సాధు, భావమువహీంత్రుగా దెయో బ్ర హ్మపు త్త, 

కే. మేని కథీ పవ రక మెనభంగి, రాజు రాష్ట్ర ంబునకుం బన రకుండు గాన 
ఆం యా ఈ (YD) _s 

నట్లి నరపతి లేనిగాజ్యంబునందు, నుషుభ ఆయా ద నము బవ రకుండు గాన, 
A) 

\ Cd ఆవి 

సే, నృపుండెసత్యధర్మ ములకునిలయమత: డెెజగతింగుల వంతేంలకుం గులాచారసరణి 

యళతండెళల్లి యుందం డ్రియునతేండె పృజకు,హితీ కళుండు
సంతతంబుమునీం డృతీలక. 

క్ష, వరుణయమపాక రిపుకీ, న్నరనాథ ప్ర భృతిదిగధినాథులు నడ 

త్రిరతుం డగునరపతిచేం గరము నధశికృతులు గారె ఘనగుణశాలి. 1401 

క. తేగవ్రను దగమియు దలి పెడు, జగతిపతి చేకయున్నసం యమినర యా 

జగ మినుండు లేనిదివసము, పగిది: దమోభూత మగుచు బస చెడియుండున్ . 

వ. మునీంద్రా మహీపతి మని యున్నయవుడే సము ద్రంబు చెలియలికట్ట నలి క్షమిం 

పం జాలనికై వడి నే ముందణిము భోవద్వోచనంబు నతి క్ర వింపం జాలక యుందు 

మిప్పు డె క్రెఆంగున నతి కో సుంపం గలవార మోప్ర మాస్థితియును మహీపతి లే 

మిం జేసి యరణసభూ తిం బెనరాష్త్రంబుం బరికించి వదాన్యుం డైన యిహోఏకొ 

పుతునిం గుమారఠు నొక్క_నిం బూజం బె నసా వమ్రూజ్యుంబునక భిష్. కునింగావిం 

న్ * 

వు మనిన నట్ల కాక యని యమ్మునివరుండు జయంతాదినుంత్రుల నవలోకించి, 
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ఆ. ఆమునిరాజు వల్కె వినయాన్వితుం డాభరతుండు నేడు మా 
'తౌనుహూనింటం దముండును చాను సుఖస్థితి నున్నవాండు శీ 
రామునితమ్ముం డాతేనిం దిరంబుగం దోడ్కొ_నిరండు విసు,౪ 
త్మానుగమంబు లైనతురగంబుల నెక్కి చనుండు గక్కునన్. 1404 
ధిర వసిస్టుండు భరతశళ్ళ తుఘ్బు ౬౦ దేడ్కొంని రమని మంకు,ుల నియోగించుట. మడు... 

క. రామునివివాసనంబును, భూమిాశ్వరుమృుతియు. ౫ కోబూమె లతనితోే 

ఆ, 

"నేమియు. జెప్పక యూరక, నామూటగ౫. దోడి తెండు నయ వములరాశ్రక్షా 
ఎల్లి వారు కుశల మిచ్చట నని పలి, పటవిభావణము లుపాయ నము ల్రా వారివారి కెల్ల వేజువేజు నొసంగి, భరతుం దోడి శెండు వ్రాభవమున. 66 = అని పయనము. చేసిన నమ్మునినాథుని యాజ్ఞ మాలి బూని మనమునుం 
బెనువగలు పొశలుకొనం జృుయ్యినం జనిరి హయాధికూఢు లై కీము గతిన్. 

పడి పసీష్థనియు క్తు గస షామిలు గిర్జివృ్య జపురంబు( జేరుట. చపైరుం- 

. ఇ_ల్తెాజింగున నచ్చారులు పుష్మ్లలంబుగా. బాజఖీేయంబుం గొని చని మొకలు బశ్చి మాభిముఖంబుగా నిర్దమించి దశీణో తరభాగాయతశంబు లన యపరతా ల ప్రణంబనామగిరిద్వయమభధ్యంబు బ్ర, వేశించి మౌలినీనదీతీరమొర్షంబునను త్త రాభిముఖులై యొక్కీ౦తదూరం బరిగి యవ్వలంబృలంబపర్వతో త్రరభాగంబం 
నధిగమించి వాన్పినపురసమిోపంబునందు గంగానది నుత్తరించి యంతట నుండి వ్రృళ్యేజ్తఖి లె కురుజాంగల బేశమధ్య మార్షంబునం జని పాంఇవాల జే 
స్ంబుం ట్రై వేళించి సంఫ్లుల్లక మలసుగంధబంధురంబు ల నసరోవరంబులును 'విమలొదకంబు లై ననదీసంఘంబులును విలోకించుచు. బసన్నసలిలోపరి 
వీహోరివాంససారసాదినా నావికాంగరు తా భి రామమై జనాకుల యగుకరదండ యనుదివ్యునది ను త్తరించి యన్ముహోన దిపశ్చి మతీరంబుననున్న సతో పయా 
చనం బై నపుణ్యవృతుంబుకోడకుం జని డానికి: ద్రైదశ్నీణంబును బ్రకకామం బునుం గావించి యవల గుళింగాఖ్య పురంబు దాటి యభీకాలాఖ్య 
గ్రాగుంబు గడచి బోధిభవనా ఖర పరీతంబు తానీ దశరథవం కానుభూత మైనయికుమతి యనుపుణ్యనది ను త్తరించి యంజలిప మాణజలమా శ్రా 
హోము జబ్రాహాణుల వేదవారగుల నితుమతితీద వాసుల విలోకించుచు పా ప్లాక బేశమధ్య్టింబునం జని సుదానూఖ్య పర్వతం బతిక్సమించి యచట వ్ 
చరణాంకితస్థానంబు విలోకించుచు విపాశానామనది నుశ్తరించి త త్తీరవ ర్తి 
శ్వాలలివ్భతు ౦బు విలోకించి యవ్వుల సరిత్పరోవరళటాక్ష వావీకూపానూపం బులు నిరీశ్నీంచుచు సింహావ్యాళ మృగద్విపిసంపూర ౦బు అ నమపోరణన్టంబు లు త్తరించి మహామౌర్షంబు బట్ట చని కాంతవావానుఆ కులరక్షణంబుకొణ కును నృపతి పియంబుకొజకును భ_ర్హృవంశపర గవాంబుకొటకును జబహాు 



శే, 

క, 

లే, 

కే, 

OK 
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అయోధ్యా కాండము. £861 

ప్రయత్నంబున రా త్రి సమయంబున గిరివ్రజపురంబుం బ్ర వేశించియొక్క చోట 
విశృమించి యున్నంత, 1408 

రుడు భరతునికి దుస్ఫ పప మగుట. శుఢుం 

. భరతుడు నాటిశేయి యొగభంగిని నిద్దుర వోవుచుండి దు 
హ్క_రమగు నొక్క_కీడుకలం గాంచి దిగు ల్లొని నిద్రలేచి ని 
వ్వేజపడి వేగునంతకును వేగుచు వేగరపాటుతో నినం 
డతీముజీ(. దోంచినంత నె సభాంతరసీమకు వచ్చి యచ్చటన్. 1409 

. అక్కజపడి చనుదెంచిన, మక్కువచెలి కాం డ్రతోడ మాటాడక యే 
దిక్కును జూడక గ్రక్కున, చెక్కిట జెయిల జేర్చి చింతసేయుచు నుండెన్. 
అప్పుడు విషళ్ఞునద సుజ డై నట్టిభరతుంజూచి పి వ్రీయవాదులగువయస్యులుతదీయ 
చి త్తఫైదంబుం బాయ విచిక్రపుణ్య, కథల చెప్పిరి కొండబు కౌతుకమున. 

మణియుం గొందజు మురళీ కరతాళవమృుదంగములును ఫఘనముగ వాయిం 

చీరి వారయునతు అంతయు, సరసత నాటములు మల సల్సిరి వరుసన్, 

మణీ యు సంస్కృత ప్రాకృతమాగధాది, గద్యపద్యారాక్ల కములై న కావ్యనాట 

కములు చదిపిరి కొండు కరము హోాస్యృములు నచించిరి పరిహాసకులుచెల౦గి. 

అ్రస్టోధంబున హిత నుతి నష లెన్ని, ప్ర పృమదజన కంబు లగువినోవము లనేక 

గతుల సలిపిన నమ్మహీ పతిసుతుండు, చ్ క్రమున నించుకయు సంతసింప కుండె. 

రురు భరతుడు తనప్పి జుసఖునికి స్వప్న, కారము నెల్పుట, ర్రులుం- 

అప్పు డొక్క వ్రీయసఖుండు దీనుం శ మొగంబు వాంచి యున్నభరతు 

నుపలవ్నీంఛి యేమికారణంబున ని ట్లున్నవాండ నని యడిగిన నతం డతని 
వ్. 

క్రి ట్టనియె. 1415 

. ఇష్టసఖా యే నుందు న, రిష్టం బగుస్వస్న మొకటి శే యాత్రకు సం 
దృష్టం బె నకశంబుప) నష్టనువాంండ నై తి చమనంబు గలంగెన్. 1116 

ఉల రమ దీ 

: అ త్తెజం గెజింగించెద వినుము. 1417 

అచలాగ మెక్కి మా యయ్యి శ్రొమ్మడ వడ గోమయ ప్రూకములోలహాలినట్లు 
గోనుయప్రదములోంూలి త తె లము. గోలి ఫఘనతై లవావిలో మునింగినట్లు 

శే లంబు తల. నంటి కై కై లాన్నము భుజించ నగము + బ్రద్దలు వాజు నవ్వినట్లు 

ర క్షగంధముః బూసి రాస భస్యంవన మెక్కి దశిణదళ శేగినట్లు 

వికృత వేష మొన యొకశాతసాంగన, గ వ్రసటముం దాల్చి రాజవకుని 
చెలమి ద్రాటం గట్ట ౨ూడ్చినట్టుగ స్వీష్న, నుందుం గానంబడియె నా గ్ ప్రవర్య 

అనితాంబరధరుం జై యా, యసవీఠంబున విషు? డగుడకేరభు న 

త్యసికపిశంగ ప, మదలు, వెసం జూచుచు నవ్వినట్లు ఏవ, ౦పయుడెన్. 1419 

వారిధు లింకినట్లు ఇశివార కిలం బడినట్లు చిచ్చు చ 

46 
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ల్లాటీన యట్లు భూమి నీబిడాంధత మోవృత మైనయట్లు రా 
డ్వ్వారణశృంగము లోతి ౫ _్రాలినయట్లు కుజంబు లెండీన 
కారక కొండలందు. బొగలూరిన యట్లుగం దో౭చె నెంతయున్. 1420 

శే. ఇట్టిదుస్స వ్రన్నమొ గటిచూప్య నాకు,నదియమొదలేమియును దోపదయ్యు సెట్టి మాట వినంబడునో యని మనుజనాధుం డన్నదమ్మృులు వీట నెట్లున్నవారొ, 
శే, రానభంబులుం బూన్చినరథము నెక్కి, యేనరుం చేని స్వప్నమం టేగినట్లు 

క 

క్ర ఖ్ 

లే, 

GK 

దోంచునట్టిమను మ్యు నిణూనుము చిత,యం దచిరకాలమునందోంచునదినివంబు. 
కావున నది కారణము”, భావంబు గలంగి యొక్క.భంగిగ నుండె 
న్వావిరి వివణ్ణవదనుండ్క వై వగచెద నృపతి శేమియగునో యనుచున్. 1428 
విట భయ మెజుంగని నా, కేమో దిగు లగుచుం జి _త్రమెరియయగయజొ శ్చె౯ా రామునకు లక్షణునకును, భామివిభున కేమి కీడుపుట్టు నొ యనుచున్, 1424 ఏమిహేతువొ తెలియదు వృదయమునకు 
మందత ఘటి'ల్లె చనుకాంతి మూస నాన్య 
మునకు దై_న్టంసు వాటిల్లెం బుట్టి యెన్నం 
డిట్రి వెక్షేబ్బ మెటుగ చే నించు శె న. 1425 

శి మున్నెన్నం డిట్టి కేల చే, గన్నది తే జీమి చెప్పగల నింక థాతీ 
భృన్నుతుం డగుముజ్ఞనకు గు, ణోన్నతుం జింతింప ఫీతినొందితి ననఘాం 1426 
అని సచివునితో రాతిరి, గనుపట్టినయట్టికీకుకల యంతయు దా 
వినిపించి వెజంగుపడి సె, వమృనమునం దలసోసి వెగడుపడు చున్నంతన్, 1427 

రు అయోధ్య నుండి వచ్చినదూతలు భరతుని సందర్భించుట. చుశుం- 
వురినుండి యనుగుచెంచిను పరనుహితులు దూత లతనిపాలికిం జని త్ర 
చృ్చరణములకు నతు లికి య,క్క.టిసడి యి ట్లనిరి వగపు గన్పడ కుండ్. 

. అనఫఘ పురోహీతుండు నమౌ,త్యనికరము శుభంబు చెలివీతడయక మిము. దో డ్కొని రమ్మని మము బనిచిన, జనుజెంచికి మచటిపనులుసమకూర్చుటకున్ ॥ 
. మా తెచ్చిన మణిభూావణ, ధాతాంబరములు గ్రహించి తడయక యువ 
న్థాతామహూునకు సఖులక్కు మాతులున ఫానంగు మతిసమంచితబుడ్షిన్. 1480 

, మజియు మాతావుహునకు వింశతికోటిమూలNం౦బులును మాతులునకు దళ్ష కోటిమూచ్యంబులును వేర్వేజ నొసంగు మని సముక్సించినం గైకొని వారి నభివుతకామంబుల సంతుమ్టులం జేసి యిట్లనియె. 1481 
“ధుల "తుండు తనమాతలౌవుహుని నరోాఃగ్య కరుగుటకు సె వడుగుట. చఫైరుం- 

- మాతేండ్రి దళరథోర్వీతలనాథుండు సేమమె మాయన్న రామభ ద్రు డానందభరితాత్తుం డై యున్నవాండె లత్షుణునకు మేలె ధర్మజ్ఞ ధర్మ దర్శిని ధర్రాఢ్య ధర్మవిచారిణి ఎశతణలచ్నీత రానుజనని 



అయోధ్యాశకాండము, 863 

కౌసల్య కుశలమె కమనీయగుణళీల యగునుమి త్రకు భదృమగునె క్రూర 
తే. చి త్త నిజకార్యతత్సరోద్ట_త్తశీల, యైన మాతల్లి సఖయు క్షయగునె మటీయు 

దక్కిన నృపాంగనలకు ళ్ళ ద్రం బెయూర,నున్నవా రెల్ల ౧గుశలులై యున్నవారె, 

క, అని యడిగిన నచ్చారులు, విని భరతునితోడ ననిరి వెండియు బేవా 
విను మీ రిపు డడిగినవా, రనువుగ నున్నారు సమ్మదాత్మ్యకు లగుచున్, 1488 

కొ, ఆవంత లేదు భయము సుధీవర పద్మ్మకర లవ్ష్మీ జేవరవారిం 
గావలె నని వరియించుం, గావున విచ్చేయనలయు గ్రక్కునం బురికిన్ = 1484 

వ. అని చేగిరపడి పలుకు చున్నచారులవాక్యంబు విని భరతుండు శం కాకళంకిత 
స్వాంతుం డై మాతామసాున కీ ట్లనియె. 1485 

క, అనఘా సా కేతపురం,బున కరిగెదం దండ్రి. జూడ మునుకొని మోర 
ల్యృనమున. దలంచినప్పుడె, చనుదెంచెద నాకు సిం వొసంగలణగ వలయున్. 

రురు మాతొముహమాతులులు భేరతునకుం గానుక లొశంగుట శరం 

చ, అనుటయు. గేకయశీ తితలాధొపుం డెంతయు. జి త్రకంబళా 

జినములు వారణాశ్యములు చీర లనేకధనంబుం బ్రీతితో 

మనుమని కిచ్చి తచ్చిరము మక్కువ మూర్కొని సత్కరించి మిం 
చినయనుర_క్రి నంపకము వేసి ముదం బిగురొ త్త వెండియున్. 1481 

మ, అనఘా వీటికి బోయి ర మృచటివృత్తాంతంబు సర్షంబు మా 

కనుమానింపక చెప్పి పంపు మని సయా్యటంబుగాం బల్క్ నూ 
తనహోరంబులు థౌతచేలము లమౌాత్య శ్రేణి కర్పించి సం 

జని తొనందముతోడ వీడొ_నియె వాత్సల్యంబు దీపింపంగన్. 1438 
దురు భరతుం డయోధ్య కరుగుట, శుశుం- 

వ, ఇట్లు మాతాొనునుండు ద్విసవా స వలో భూషణంబులును పోడ శాశ్ళశళతం 

బులును నపరిమితేధనంబును భరతున కొసంగి గుణవంతు లగు వారి నొందటు 

మంత్రుల నిచ్చి సముచితంబుగా ఏడుఫొల్పిన నతనిమాతులుండును రూపసం 

పన్నంబులు ని రావదింద్రశిరాఖ్యపర్వతో త్పన్నంబులు నై నగజంబులను వాయు 

'వేగంబు లై ననై ౦ధవరిబులను సుసంయు క్షంబు లైన ఖరంబులను నంత౫పుర 

సంవృద్ధంబులును వ్యాష్ట్రవిర్యబలాన్వితంబులును దంష్ట్రాాయుధింబులును 

మహాకాయంబులు నగు శునకంబుల నొసంగి యనంతధనం బిచ్చి యనిచె 

నిట్లు కృత ప్రయాణుం జై భరతుండు మాతామహమాతులద త్రభనాదుల నభి 

నందింపక స్వప్నదర్శన భయంబువలనను దూతే ప్రే రణంబునలనను ద్వరమా 
*బుండై మాతానుహునకు మాతులునకుం జెప్పి గమునసంవిధానంబు గావించి 

శత్రుఘ్నసహితంబుగా రథారోవాణంబుం జేసి రాజగృవహొంబు వెలువడి 

యిం దృలోకంబు  వెలునడినపరనుసిద్ధుండుంబో లెం చేజరిల్లుచు రాజ.మార్లం 



864 గోవీనాథ రామాయణము 

బునం జనియె నప్పుడు భత లు మంశలాకారచ కృంబు లగు పరళ్ళ్శత 
రథంబులను గోహాయ ఖర ్ట్రంబులనుం గొని వెంటం జనిరి యిట్లు భర 
తుండు మా తామవాబలాభిగు పుం డై ప్రాణసఖు లై నయమాస్యులంగూడీ్ 
హై జ్కుఖంబుగాల బోవ్రచు మౌొర్షంబున సుదామాఖ్యనది ను త్తరించి దూర 
పార యగుస్హోదినీనది దాంటి యేలాభాననగర సమిపంబున( బళ్చి నూభిముఖ 
పవాహతరంగయు క్ర మైనశతద్రూ తరంగిణిం దాంటి యపరపర్పటాఖ్య దేశ 
విశేషంబు లతిక్రమించి శిలాపళర్ష ణస్వభావ యగుకల్లోలిని దాంటి యాగ్నో 
యశల్యక రన సంయజ్ఞకం బై నగ్రామవ్టయం బతి కృమించి శిలావహోనది నవ 
లోకించుచుం జై త్రరథం బనువనంబును లక్ష్యుంబుం జేని మహాశై లంబుల నతి 
క్రుమించి పార్ళ ్వద్వాయంబున. బ్రవహిొంచు గంగాసరస్వతీన దుల విలోకిం 
చుచు పీరమళో న్యా త్తర దేశంబు లలీ క్రమించి తిదు త్తరంబున భారుండాఖ్య 
వనంబుం బ్ర వెశించి పర్వతాభిసంవృత మయొనకుళింగాఖ్య నదిని యమునాసమి 
పంబున దాటి యమునానది డాయం జని యమృహానదియందు సుస్నాతుం 
డె తజ్జలపానంబుం జేసి జలావగావానాదికంబునం గ్రాంతంబు ల నహయంబుల 
గాత్రంబులు వీఫ్రీ కరించి యాశత్యానసించి నిర్మలజలంబులు. సం్య్యహించికొని 
యన్నది ను త్తరించి భదజాతియగ జంబు నారోహించి గంధవాహుం డాకా 
శంబుం బోలె రయంబున నిర్ణనం బై నమహోరణ్యం బతి కృమించి యంళుభా 
నొఖ్య పురంబు దాంటి రా గ్పటాఖ్యపుణ్య పురతీర్థంబున భాగీరథి ను_త్తరించి 
యన్వీలం గుటికోష్టి కాఖ్యనిమ్న గడాంటి ధర్మవనర్ధ నగ్రామంబు గడచి యన్వలం 
దొరణ గ్రైశుంబునకుదతీ ణ భా గంబునంబొల్బు జంబూ ప్రస్థాఖ్యంబగ్యు గ్రామం 
బు ట్ర, దేశించి యచ్చటం గదలి రమ్యం బైనవరూధ(గ్రాామంబునకుం జని తత్చ 
మూాపవనంబున నారాత్రి నినసించి యన్వల. ట్రాజ్ముఖుం డై యరిగి యవ్వల 
నుజ్జహోనాఖ్య పురసమోపంబునం గదంబనృతశోభితం టై నమహో ద్యానంబుం 
బ్ర వేశించి యచ్చటి మహోన్నత ప్రియకంబులు విలోకించుచు రయంబున 
నవ్వునంబు దాటి సర్వతీర్థ గ్రామంబున నొక్క_రా త్రి నివసించి యన్వల వెనుకొని 
రమ్మని సేనల కనుజ్ఞ యొసంగి తాను రథారూథుండై చని యుత్తానికా పృభ్ళ 
తీ పుణ్యనదు లన్నియు ను త్తరించి వా _సిష్ఫష్టకగ్రామసమిపంబునం గుటిశా 
ఖ్యనదిం గడచి యవ్వల లాహిత్యాఖ్యనగరసమిపంబునం గవీవతీత్రటిని 
దాంటి యకసాలగ్రామంబున స్టాణుమతి నుత్తరించి విన తాఖ్యనగరంబున 
నోవుతీనది దాంటి క ళంగనగర ప్రాంతనాలవనం బుం బ్ర, వేశించి యచ్చట 
నౌక్కింత "సేపు విశ్రమించి యన్వనంబు దాంటి యవ్వలం జని చని యనిమిద 
వననాంటిసూరో్య(ోదయం బున మనునిర్హ్మితం నయ యోధ్యాపురంబు. గనుం 
గొని భరతుండు సారథి నవలోకించి యిట్లని యె, 1189 



అయోూధా్య కాం డ ము, 865 

ఉ. సారధికంటు దవ్వుల విశాలరసాలమహీరుపోలి చే 

భూరిగభీరమై పొలుచు పుణన్థివనో పవనంబుల సృర 
న్నీరదప జిం బోలు మణినిర్శతేశేర్యద వార సపాళిం జె 
న్నా రెడురాజమౌార్షముల నద్భుతభంగి వెలుంగు ముత్పురిన్. 1440 

చ. మజీయు సమాహి తాగ్నుల సమానగుణాకరు లై నభూసురు 

లర మనుర క్రి కి సేయు సకలశ్ర్రు తిముం త్రరవంబు లొక్క_టం 

దజుచుగ నిండీ మాయ వితతద్యుత్ నొప్పెడుదాని రాజే 
ఖరపరిపాలితం బగుచు. గ్రా లెడుదాని నయోధ్యం గంటి వే. Mal 

శా,ము న్నీ పట్ట పటణ రాజమందు సకకంబుం జారనారీనరో 

త్పన్నం బై జ నరవంబు మానసరుజ ల్పాయంగ ఏతెంచుచుం 

డు న్నేండేల వినంగ రాదు పురిచుట్టుం బొల్బునుద్యానపా 

భి న్నారీయుతు ల విలాసపురుషు ఏ ల్కీ్రడింప రా శేలకో, 1442 

వుడు భరతుం డయోధ్యను జూచి యందలిదుగఖనిమి లేముల సారథికిం జూపుట. శుశులా 

శే. అనుదినంబును సాయాహ్నమందు. గ్రీడ,నలిపీ యుపరతి నొందినజనులచేత 
నలరునట్టియు ద్యానంబులరయం జాల,నిష్ప్రభత నొంది యున్నవి నేం డి చేల, 

క. వారణతురంగ శకటర, థారోహాకు లర్ణి నీవ లొవలి కిపు డే 

లా రారు పోరు సారథి, యూ రడవిం బోలె. దోంచు చున్నది మదికీన్ 14-14 

వ. మజియు ఫలపల్ల వకుసుముముకరందరసాసాప్రదమ త్తళుకవీక శారికాభ, మరమరాళ 

వివాంగమకూజిత స్వనసంకులంబులును నాలవాలకరణదోహానశే నేచనకందళితం 

బులును వివిధకుసుమల తాగ్భహదీర్ధి కాక్ 3 డాపర్వతాదిశో భితంబులును రమ్యం 

బులు నగుమహోద్యా్యానంబులు స, న _స్తపర్ష్మ ద్రుమసంయుతేంబు లగుటంజేసి నిరా 

నందంబు లై సాబగు దప్పి యున్న వదిసయనుం గాక, 1445 

ఉ కోకిలశారికానుధురకూజితము ల్విన రావు వేణుప్ 

ణాకలనిసీనంబులు వినంబడ వేలకొ కుందచందనా 
నోకవాసౌరభాంచితమనోవారసుండరగంధ వావ డే 

లా కలయంగ వీవండు సఖా వినం గానము వాదస్టీిఘోషముల్, 1446 

క. ఈకష్టనిమి_ల్తే తంబు ల,నేకంబులు దోంచుకతన హృదయంబున క 

సోకోపరితాప మొదవెను, చేంకువ సడి బుద్ధి చాల ద్రిమ్మటగొనియెన్. 154% 

తే. ఎల్లభంగుల మావారి కెల్ల మేలు, దుర్గ భం బని యాత్త్మ్మకుం దోంచు చున్న 

దనుచు వెలవెలం బోవుచు మనసు గలం, భరతుం డల్లన ననప్పురీవరము సొచ్చె 

క ఈరీతి వై జయంత, ద్వారంబునం బురము సొచ్చి త్వరితంబునం ద 

ద్రా్టరపరిపాలకులు తృ న్నోర మొగము బెట్టి సూచుచుండంగ నరిగెన్.. 1448 

వ. ఇవ్విధంబున భరతుండు వివజ్ణశ్రాంతా నే శా గ్రవృదయుండును లుళి తేంద్రి 



866 గోవీ నాథ రామాయణము 

యుండును శ్రాంకవావానుండు నై రయంబున( బంరంబు నొచ్చి రాజ మాక్షు 
నం బోవుచుం బథి శ మశ్షాంతుం డై నసూతు నవలా కేంచి వెండియు నిట్లనిర్చా 

క. సూతా నిపష్కారణముగ, వమూతామహూ విడిచి వాని మాటకు దూ+త్రా నీతుండ నై యే నేలా, యే తెంచికి"నిట్టియళుభ మేంటికిం దోంచెన్స్ జ 
నృపనాశమ్మున నేయే, నెసములు మును చెప్పు. బడియె నేం డవి యెల 

ఛా న్విపులతరంబుగం గనుఃగవు కివు డెల్లిడం దోంచు చున్న వెంతయు ఏటన్, 5, 
వ. మజీయుం గుటుంభిభవనంబు"ం సమ్మార్థనవిహీనంబు లై యసంయతకొవాట్ర 

బులై పృభాహీనంబ- లై బలికర్శరహీ తంబులై ధూపసమోోదనహోన్యంబు 
లె యభోజితకుటుంబంబు El నోభాహీనజనాకులంబు లై యలత్మీకంబు ఖై 
సొబగుదక్కి యున్నవి మజీియు బేనవాగారంబులు వ్య వేశమాల్యకోభంబు లె 
యసమ్మృష్టాంగ అంబు లె ప్రువిద్ధంబు లై ఛూన్యంబులై యున్నవి యజ గోన 
లు పాడజి యున్నయపి మాల్వ్యాషణంబుబందు బ కాన్టీ౦బులు "ప, కాశితీంబులు 
గా కున్న వదియునుం గాక. 

14-§ 
ఆ ఎవ్వ శేమి చెప్ప రేలకొ పాడట్, నట్టు దోంచు చున్న దకట వురము 

వణిజు లెల్ల సర్వవస్తువి శ్రయవృ త్తి యుతులు గానిపగిది నున్నవారు. 154 
క్ర సౌరాలయమై త్యంబుల., చౌరావతళుకవి -కాద్రిపకీ గణము నం 

చారంబు దక్కి యేలకొ, యూరక కన్నీరు నించుచున్నది కంళే, 14"5 
'కే ఆననమునందు వై నర్ల్హకమడర నశ్రు, కణము లురలంగధాన్హనమూకోత వహించి విక్షబత నొంది యున్నదీ వీట నున్న, నరసమూవోంబు కంటిచె నర్శసచివ. 
కం అని భరతుండు సారథితో, ననిష్టశకునంబు లన్ని యిటు వేర్కొనుచు 

న్మనమున దై.న్ఫం బడరలోం జనియెం దొలుతొ అ రాజసదనంబునకుక్. 
ఎర్రిరు భరతుడు కెకేయిని సందర్శ్భించుటా. చురుం 

వ. ఇట్లు శూన్యళ్ళం గాటకమందిరరథ్యంబును రజోరుణ ద్వారక వాటయం శ్రంబును 
నగువితృమాందిరంబు విలోకించి యందు దళరథుం గానక య వ్రీయంబు లైన 
దుర్నిమి తంబు లనేకంబులు గనుంగొనుచు దీనమానసుండై. భయకంవతకరీ 
రుండై మాతృమందిరంబునకుం జని నముచితంబుగా నిజజనని సందర్శించి తచ్చ రణంబుల కభివందనంబుం గావించె నప్పు డకె ,_కేయి సం ప్రాప్తుం డై మా 

యా రునవలోకించి రయంబునం గనకాసనంబు డిగ్గి మొక్కి ంతవేవు వు త్రక ౧౦ బునగాఢంబుగాం బరివ్వజించి నిజోత్సంగంబున సుత్తూసీనుం.గావింఛి 250. బు పుణికి శిరంబు మూర్కొని చెక్కిలి ముద్దుగొని చిరకాలంబునకు సమాగ 
తుండగుటవలన నానందపరివూరి తాంత౭కర ణ యె ప్రేమ గద్గదన్వరం బుననిట్ల నియ. 

ఆ. అనను యెన్నిదినముల య్యె మాతానువు, మందిరంబు విడిచి నుముత మాని 
నిన్ను విడువ జాలెనే యతండు పథిక్ర్, మంబు దీర్చికొనుము మాన్యచరితే 



అయాధ్యాకాండ ము. 867 

మ. తనయా నచ్చి తె మామయి ల్విడిచి యెన్నా ళ్ల య్య మాయయ్య "తా 
ననునిత్యంబు మనంబునం దలంచునే నాయన్న సంతోమియే 

నినుం చొ నంపెడు వేళ నేనునియె రాజ్ శ్రేవై మాళల్లి నా 
యన ని న్చాసిననాంటనుండి కను చెప ట్లయ్యె నా కెంతయున్. 1460 

చ. అని ప్రియమారం బల్కుతనయన్మును గన్లొని యాతం డిట్లనుళా 
జననిరొ తాత నిత్యము మనంబున నిన్ను. దలంచు చుండు న 
య్యానఘుండు మాతులుండు సుఖ యై సదనంబున నున్నవాండు న 
న్ననుపమలిల నేగు మని యంపె బహూక్ళతి జేసి వేడుకన్. 1461 

తే. మామ యొనంగినగజవాజి మణీధనంబు 

లధస్టామునం జిక్కె నేను రయమున చేగు 
జెంచితి నృ పాలదూత-వోదితు;డ నగుచుం 

దద్దృహాముం బౌనీ స ప్రరాత్రంబు కడచె, 1469 
సీ, పగడంపుంగోళ్ల సొంపగునీదుశయనీయపర్యంక. మేలకో పాడుదోంచె 

మాయయ్య దశరథమ్మాభ ర్త కుళలి యై యున్న చందము దోంపకున్న బేమి 
యెప్పుడు నీయిల్లు నెడంబాయం జాలని తండ్రి నేం డెచటికిం దలంగిపోయెం 
గృత కాము డై య,గృనతి యగుకౌసలయున్న తొలయమున నున్నవాండొ 

కే. యమ్మ హాత్మునిపాదపద్మమ్థుంగొలువ, వలయు నెచ్చటయున్నా డొ తెలియం జెప్పు 
మనిన నక్ష్కైక భరతునాననముంజూచి,యిట్లనుచుంల్కై సందియమింత లేక. 

రుద్దు భరతుడు పీఠ్సీేమరణం బెబీంగి దుగఖించుట. చ్చురుం- 

క. చతురుండు యాయజూకుండు, జిలేంద్రెయిండు సత్యరతుండు శీ తివల్లభుడో 
సుత భూతంబుల కెయ్యది, గతి యె తగు నట్టిచరమగతికిం జనియెన్. 1464 

క. నావుడు భరతుండు జనయి, త్రీ వాక్యం బాలకించి పృథుపరశుహతం 
బె వసుధ బడినవిటపము, కై వడి నుహి వ్రాలె శోకకంవితుం డగుచున్, 

ఇా,ఈరీతి న్శహి వాలి నోకదపహానుం దేంచ న్భుజం బెత్తి ద్ 
నారావంబున నేడ్చెం గన్నుంగగవ బాప్పాంబుల్ జడిం గాఆంగా 
వో రాజో తవు హా మహాగుణమణీ హో తండ్రి మ మ్లైంటి ని 
ప్లారుణ్యంబునం బాసి పోవం దగవే తృానాథ యంచు౯ రహిన్, 1466 

క. అ, యూగరి భరతుం డాననమునం బట మొ త్తి ఘోరనాదమున( బ్రతి 
భ్నయు నీనంగ నేద్దుచు మేదిని బడి విలవీంచెం జూల ధృతి వాయంగన్. 

4. శారదపూర్ణి మౌరజనిచంద్రవిరాజిత మైనవారిద 
ఊాప్రకముభర6గెం బొల్బు నృపతల్పము భూపతి లేమిం జేసి నేం 
డారయం జంద్రహీన నుగు నాకసముం బలె శువ్మ_తోయ మా 
వాధినిధానముంబ లెను భాడతి యున్నది కాంలిహీన మై, 1449 
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చ. అని బహూుుభంగుల న్నముదితా ర్హరవం బడరంగ నిష్టురా 
వనిం బడి యేడ్చు చున్నవారివారణసన్ని భు నిందుతుల్యుని 
న్వనరువాబాంధన ప్రతిము వారణవై రినిభుం గుమూారునిం 
గనుంగొని లెమ్ము లెమ్మనుచుం గైక్యి కౌగిట బట్టి యి ట్రనున్ , 1469 

మ, అమలాత్తా నినుబో౭టిప్రాజ్ఞు లిటు శోకాక్రాంతు లె విక్లబ 
త్పోమునం బ్రాకృతులట్ల దైనీమున సంతావింతు గే యిట్లు దు 
ఖమునం దూలినం జన్నవారు మరలం గాంల్నీంచి యే కెంతు చే 
తవాలోం దొఫ్సింటిరాజు లందటును బంచత్వంబుం చావింపకే. 1470 

లే, అనఘుచారిత్ర నీబుద్ది యననరతము, సవన దా నతపళ్ళు9తిసత్యశౌచ 
నీలములయందు మిక్కిలి చా యుండు, నర్క_రుచి మండరన గంబునందుంబో ఆ, 

5, అనవ్రడుం నొండొకనే ప్ప య్యానఘుండు కఠినోర్వి నొరిగి యూశాటమునం 
బనువగలం బొగిలి రమణ, జననీం గని యిట్టు లనియ సంతాపమునన్. 

G ఉల్లమునందుం బ్రేమ దళుకా ౫ రాముని రాజ్యలవ్షీకి 
న్వల్ల భం జేయు దా నొకవానం బొనరింప6 గలండు తండ్రి యం 
చులమునందో నమ్మి రయ మొస్పంగ వచ్చితి గానీ యిటు మా ళు ళా 

ర్ు కెల్ల దురంతదు;ఖ మిడి యీగతిం బోవు కెజుంగ నక్క_టూా, 1478 
ఉ. సాధుచరిత్రుం డార్టవవిచారుండు సూనృతవాది మైనభూ 

నాథ. డమేయధై ర్వ గిరినాథు(డు నాచనుబెంచు నంతలో 
వ్యాధి నళించెనో తెలియ నాడుము నాయన సంస్కరించి కా 
మాదికుమాకరు తెంతయు. గృ తార్థకు ల రికదా తలంపంగన్. 1474 

ఈ. మాతులునింట నుండి గరిమం జనుదెంచిననన్ను మున్ను వి 
ఖ్యాతకృ పానురాగముల( గాంయిటం జేర్చి రజంబు నూడ్చి సం 
భూతముదంబున న్మిరము మూర్కొ_ని చేడ్క_లు శేయుచుండు చే 
డాతనియంగసంగనుమహోనుఖముం గన నైతి నక్కటా 1475 

ఉ.. ఎవ్వడు భ్రాత తేండ్రినముం డెవ్వండు రత్షకుం డెవ్వం డింక నా 
శకెవ్షీని శేను దాసుడ మహీసలి నారఘురాముతోడ నా 
సెవ్వగ "లెల్లం 'డెల్పి జననీ రయ మార ౯౫ బిల నంపు జా 
దవ్వ్వులం జూచి తచ్చరణతావమురసంబులమిం:ద వౌ లెదన్ , 1496 

క, ధర్ర్యవిదుండు ధ ర్థాత్ముండు, ధర్మసథగరిమ్టుం డైన ధరణీనాథుం 
డర్షిలి. గడచనుచో నయ, ధరా సందేశ మేమి దడవెం జెపుమా. 1477 

వ. అనిన నవె్కె కేయి యి టనియె, . 1478 0 య 

ఛా, ఆభూనాథకులో త్తముం డలసత్రకా హో రాను ష లత్ష్మణా 
హా భూపుత్రిక యంచు బేర్కొని తదీయానూనరమ్య్యకృతు 
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లా భానంబున నిల్చి తద్దుణగణధాన్టనంబు. గావించుచు 

న్నోభాహీనత నొంది మేను విడి చెకొ కో ంబు వాటిల్లంగన్ * 1410 

కే. జానకీలత్మణులం గూడి సంభ్ర మమున, విపినమున నుండి కృమ్మణి వీటి కరుగు 
దెంచినరఘూ త్త త్రమునివిలోకి౦చి యెల్ల ,జనులు సిద్ధార్ధ లయ్యద రనుచు.బలి కె, 

వ. అని పలికిన న ద్లేవివచనంబు విని ద్వితీయా ప్రి పీ యశేంసనంబువలన మిక్కిలి విష 
క్ఞానదనుం డై. పేండియు నచ్లేవి కిట్లనియె, 1481 

రుడు భరతుడు కై_కేయిని' రామవివాసనంబునకు(6 గారణం బడుగుట, చుం 

క, జననీ కౌసల్యానం, దనుం డవనీపు త్రి గూడి తమ్ముడు గొలువ 

న్షనపురము విడిచి యెచ్చట, నునికిం గావించె దాని నొయ్యనం జెపుమా, 

చ. అన విని వేడ్క గ్రాలహృదయంబున నజ్ఞ్జగతాంగ కూర్చి ని 
ట్లను నిసునుంత గొ్రంకక జటాజినము బరియించి భూమినరి 

దని యు సుమిత్ర పట్టి యు ముదంబున దోం జనుచేర దండకా 

వనమున శస సంముండు ey వంబుగ రాజ్యము. బాసి పుత్తకా, 1458 

ఉ, నొ విని విన్నవాటు వదనంబున దోప నతండు బావము 
లాష్షనిరిః ౫ ముదేర బలువంతలం గుందుచు. దృ_స్ట చిత్తు డై 

భూ వియదంత రాళ పరిపూరితకీ రిని శావమూ 1 నిక 
భావమునందు నిల్చి నిజవంశ సమంచితసూ క్షి నిట్లనున్ + 1494 

ఠః ౨న్నండు విస్ర్రసొమ్ము భుజియింప డధర్త ము బ్రోవ బోండు తా 

నెన్ను నన్యకాంతప పయి నించుకమొన నునరసు సేర్పం డా 

పన్నశ రణుం డంచితకృ పాలుండు ధర ర్యవిధిజ్ఞాం 7 డె నమా 

యన్న యదేల భ్రూణహునియట్ల వనంబున క జెప్పుమా. 1485 

చ. అన విని యానృశంసిని నిజాత్యజునిం బరికించి తా నొన 
ర్చినకాజు గాని కార్యముల. చెప్ప ప్పినం జాలం గృశించు నే కదా 

యని జగజాంగ యాట వాదడయంబున నించుక శంక నొంద కా 

యనువున స్త్రీస్వభావమున నాతనితో ముద మంది యి ట్లనున్, 1486 

ధిర కె కేయి భరతునకు రామవివాసంబునకు6 గాకణంబు6 చెల్పుట. శుణుంా 

ఉ. ధర్మము దప్పి కాదు పరదారధనాదులం గోరి కాదు దు 

వ్యర్య మొనర్శి కాదు ద్విజస త్త తముని న్వధియించి కాదు స 

ద్దర్య విశారదుండు నృపభధర్శ విధిజ్ఞుండు నై నై నరాఘనవుం 

డర్తిలిః గానకుం జనుట కై నకెజం గెటేంగంతుం బుత్ర కా, 1487 

చ, అజనుజ యింతలేక వినుమా మును మోజనకుండు నాకు దా 

వరములు రెం డొసంగి నవి వాకొని నీకు న రాధిపతర్టిముం 

AW 
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ఛ్, 

బరువడి రామభ కుం బ వాసము గోరితి. గోరిన న్యహ్ 
వరుల డణగుం గాకయం చతని వారక వొమ్మని పంచెం గానకున్, 148 

: పంచిన నుంచి దంచు నరపాలశిఖామణి యినరాము డ 
భ్యాంచితలీల వల్క_లజటాజినము బరియిరచి యాత్మలో 
నించుక్ యెన నస్రుక్కక మహీజయు లతుణుం డంటి వెంట రా యా వ వంచన యింత తేక వనవాటికి( బో యొ. విత్యాణ మా Nక్, 1489 

. ఈగతి రాఘనుం డడవి కేగిన వీన్నటం దాల్చి వీడి లో 
రాగము గూర నివ్యేటిలు రామవియోగజ తాపవహ్ని చేం 
గ్రాలసచు శే పన ల్విగలం గంటికిం గూరుకు రాక వంతల 
న్వేయసచు మేదిశీవభుండు వే చనియె న్ఫురరాజువిటికిన్, 1490 

* రాముడు దాల్పంాం దగిన రాజ్యము నేమ్సునం చేసీ నీకుం గా 
భూమివ రేణ్యు చేత బలుపోకొల వంచనం వేని కెచ్చితి 
న్నావుది చల్లసేయుచు జనంబులు సన్నుతి సేయం జుట్టము 
ల్బాములు వీడ నింక నర పాలనకశీలివి గమ్ము పుత్ర కా, 1491 

* ఈపుర మిూాయనావమయమహీతల మోమణిరత్న కాంచనం 
బీపలుమూంక లీధనము అఆంతయ నీయది గాన నాత లో 
భూపతిపోకకు నీలం బొందక థ్రైర్టము నూదయ మింకని 
న్నేంపున సర్వరాజ్యమున శేలికం జేసెఐ రెల్లి సద్విజుల్. 1492 

* అని వీతృమరణము భ్రాతీల, వనగమనముం జెప్ప విని యవార్య చరితుం జా 
యన వీడుగు వడిన వానిం, బెనుగొజవిం గాలి నట్లు బీమ్మిటి గొనుచున్. 

* కొండొన వే పాల్లం బోయి మెల్టనం చెలిని నిజజనని నవలోకించి యిట్లనియె, 
సల చే యిరు. ఫోరతుందు కెకెయిని మాఅుటు. చుర్దుం- 

అకట తండ్రి చేత నల తం డి కెన యైన, భ్రాతచేక విడువంబడి స్వధర్మ వాతుఃడ వై. కృశించునట్టినా కీరాజ్య, మోధనంబు నగర మేబలచెపుమ. 1495 
* భూరవుణు: జంపి రాముని, వారక తాప్రసునిం జేవీ వణమందు ఘన 
తోరము బలె దుషఖము నం, దారయ దుగఖం బొనర్చి తతికరినముతిన్ . 1196 
మావంఫము నిమ్తాలముం, గావింపలోం గాళ రాత్రిగతి వచ్చితి వా భూవిభుండు నిన్ను భస్మ, వ్యావృతశిఖకణ మ వనుచు నరయక వెడియెన్ , 
జనపతి నీచే గతచే, తనుం జె దివి కనుపం బడియె చాన రఘుకులం 
బున గఅధర్మంబు నయం, మును వృ త్త్రము.సుఖముయశముంబాలిసెం గులమ్నీ, 

- నీకర గృవా మొనరించి నిత సత్య, ధక్మరతుం డై నమాయయ్య దళరథుండు తీ వ్రదుంఖాభిత పుం డై తీజ్ పోయె, ఫణినిం జేనంటి యజ్రుండు 'పడినపగిది. ల. 

అనుపమసత్యధర్శ రతుం డై నరఘూ శ్రేము నుగ కాననం 



అయోధ్యాకాండ ము. వ్? | 

బున కగనుపంగ నేల తనపుత్రునివై భవ మళఠ్నీ కింపుగా: 

గనుంగొె ను వేడ్క నున్ననుహీ శౌంకుని జంపంగ చేల యక్కట్టా 

కని కని దీన నేమి యొడి గట్టం నలంచి: వే నరాదినీ, 1700 

మ, చిరకాలం బనవత్య తా ఘుమున గాసిం జెంది నేం డింతక 

క్క_ణుతోో నవ్మహానీయులం గని యభంగ ప్రీ వీతితో నున్న ని 
_త్రతీం గాసల్యకు నానుమి త్ర కు ననంత మ మి ట్లీవ్రు మ 
త్పరితం జేసితి వింకం దన్నుఖము ₹ తేచందంబునం జూచెదన్. 150; 

క గురువృ త్తివిదుండు ధరో, త్తరుం డగురఘునాయకుండు తనతల్లీపయిం 
గుణీ జేయుభ క్తి కి నిన్నుం, బరికించుం గాదె యతని. బాపుట తగవే. 1౧03 

ను, కరుణం చెల్దైలం జూచుకై వడ్ నినుం గాసల్య దా దా సంతతం 

బరుదారం బరికించు నాయమసుతుం డె కై శ్వర్యభోగార్హు (డి 

త్రణిం జీరాజినము ల్లరించి మునిచందాన న్వనమేణి ఈ 
ట్రరుగం జూడంగ నెట్లు సె ంచితివి వంశాచారవిచ్వేవిణే, 1508 

ఉ. ళభూరుం డపాపచిత్తుండు క విళుద్ధచరిత్రుండు కీ _ ర్రిమంతుం డం 
భోరువాకా ము, ములోచనుండు పుణుషండు సర్వశరణ్యుం డంచితా 

కారుండు నై నరాముని జగన్నుతలీలు నకారణంబు6గా 
చారుణ 'కాననంబునకు? దప్పుక పంచితి వేల చెబ్బవమొ, 1504 

“శే. కరము రాజ్యార్థ మన్యాయ గతి ననర్థ, మరయ నీవేత నానీత మగుటవలన 

నన్న కం జేయేభ _క్రితాభ్యమునం చేస్కీ నీకు విదితంబుగా దని నేం దలంతు. 

కం. లలితయశోధను లినకుల, లలాము లు శములు రామలక్ష్మణు లటపీ 
స్థలి "కేగి రింక నే చే, బలమున సామ్రాజస్ట్ నెల్ల బరిపాలింతున్. 1506 

తే, మేకథాత్రీధరంబు సమిీపవనము, నట్లు బలవంతుం డై నసీతాధివాథు 

నాశ్ర యిరచి బలోన్నతుండయ్యు దశర ర,భాధిపుఃడు సేనుమునరాజ్యనుర్ధి శే లె. 

వ్, అట్టమహత్ముం డగుదశరభథుని చేత. చాల్చ్పం బడినమహీాసా (మ్రాజ్య భారం "బే 

బరీంబునం ' దాల్చువాండ మహాబలీనర్షంబు వేత సముద్ధ్భృతం బె నభారంబు 

వతృతరంబు మోవం జాలునె యది య ట్లుండని ము పాయబలరబునం గాని 

బుద్గిబలంబునం గాని యొక్కి.౦* రాజ్య భారధారణంబునందు సామర్ల వైంబు 

నాకుం గలిగి యున్నను బత గ ద్దిని వగు నిన్ను. గామితేసి సిద్ధి చేత వెలయింపం 

జూల రామునకు గాసల్భయందోం బోలె నీయందు సంతతంబు మాతృత్వ 

ప్రయుక్తగారనంబు గలుగ కుండె నేని నిన్నుం బరిళ్యజింప వచ్చు నతం డంత 

కంచు నీయెడ వినయగారవంబుల. బాటించుం గావున న తెజంగవలంబించుట 

కొయు కంటె యున్న దని పలికి భరతుండు వెండియు నిట్లనియె. 1508 
అయి. 0 > రా 

ఉహ అగ 9. సకం) అయ్యేలా అధ బద 
నే, సాధుచారి త్రవిభ్రష్టసత్యరహీత, కులవినాశని పాపసంకలితచి త్త 



872 గోవీనాథ రామాయణము 

మూఢ పండితమానినిపూర్వ్షీరాజ, గరి తం బె నమత మెటు గలి” నీకు, 1909 
COR. QQ యు 

"జే, వంశపాంసని యీారఘయువంశమందుం బూర్వకులలోన జ్యేభ్టుండుభూమికధిపుం 
డగుచు నుండం గనిస్టులయ్యానఘు ననుస, రించిన ర్రింఛచు టది థర వృ త్తిసరణి, 

తే స్వ ప్ర యోజనపరవు నృశంస వగుట్క నీవు శాశ్వత మైనట్టి నృపతిథర 
మును నృ పాచారపద్ధతీ యనుపమానుసాధువృ త్త మెజుంగవు సత్య మింత, 

లే, వంశపాంసని జ్యేషానువ_ర్హనంబు, వివిధ పార్గి వవంశసంభాన్రల కెల్ల 
ధరణి సాధారణం జై నధర్థ మందు, రాఘన్రులకు విశేషధర్మ్మంబు దలంయ. 

శే, అట్టికులకీలయుతులు ధరై కరు, లై నయిహ్యాకుకులజధ రాధిపతుల 
ధర్మచారి త్ర గర్వెతత్వంబు నిన్ను, బొంది సర్వంబు శిథిల మై పోయె నేడు 

కం మునుకొని మీామాతృకులం, బునం బుటి వారు రాజముఖ్యులు జ్యే మకా వ్ర 
ఢి జనపతిం జేయరె నీ క్షీ యనర్థమతి యెట్లు గలిగె ననీయహారణే. 1514 

కే, యశము కులమును జెజిచితి వట్టినీకు, గామమున, దృ_్తి సేయక రామభొద్రు, నిపుడె దో_డైెచ్చి పుడమి కధిపునిం జేసి యతని కతిభ క్రి దాసుండనై చరింతు. 
క. అని యిట్లు విప్రియము లగు, సునిశిశవాక్యములు పల్కి శోకంబున రో 

దన మొనరించు చు గ్రమ్ముజు జననిం గని యిట్టు లనియె సకోధుం డై. 1516 
కే, పాపచారిణి రాజ్యలో భమునంశేసి, థర మంతయు విడిచినదాన చైతి వంక ని న్నన నేల నిళ్ళ్శంక నన్ను, మృతునింగా నెంచి రోదనయుతన్ర గ్మ. 
క పతి దివమున కలనీతా, పతి కాననమునకు నీదుపంపున6 జనుచు 

న్యృతిలోన నిను సతీగుణ, యుత వని నిక్కము దలంచి యుందుజె చెపునమూ, 
కొ కులమును నళింపం వేయుట, వలనం దగ భ్రూణవాత్య. ఛ్రావీంచితి వా 

కలుషమున6 బతిసలోకత నలరారక నిరయగతికి నరొద వింకొన్,- 1519 
"లే, సకలలోక వ్రీయుని రామచంట్రు, నడవి, కనిచి విభుని నాకమునకుంబనిచి నాకు 

'నెల్లవారికి భయ మావహిల్లం జేసి పాపభాగిని వై. నిల్వంబడితి వీవు, 1520 
క నీచేత ఫఘోరకర్శ, ప్రాచుర్యముచేత నెద్దిపాప మిటులు నే 

డాచరిత మయ్యె నది న,న్నేంచుటయే కాదు జగము చే దొడంగెన్ , 1521 
న, మజీయు దుష్ట్రచారిణి వై ననీకతంబున మహీరమణుండు లోకాంతరగతుం 

డయ్యె రామభ్రుండు వనంబునకుం జనియె నేను వంశపాంసని వగునీకుం బుట్టినకతంబున లోకంబునం దుప క్రోశమలిమసుండ నైతి మాతృరూపం 
బునం జూపట్టువృుత్యువ కా నిన్ను దలంచెద దురాఛారసంపన్న వసన న్నవ లోకించుటయు నీతోడ సంభామీంచుటయు మహాపాతకంబనీ తోంచుచున్నది పలిఘాతిని వైన నీవలన సులీల లగుకౌసల్యయు సుమిత్రయుం దక్కిన యంత] 
పుర కాంతలు దుస్సహం బైన దుకిఖంబు నోంద వలసె నిరయగామిని వగునీవ్రు 
ధ్ త్తాత్టుం దగు నశ్వపతినంశవి నాళనార్థంబు పుట్టినరాజుసివి గాని యమ్మహో 
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అ యా భాసాకాండ ము. 7 

త్తునకుం బుత్రికవు గావు పరము థారి,కుండును నిత్యసతష్టహరాయణుండు నగు 

రాముని వనంబునకుం బనిచి వుత్రవత్సలుం డగుమజ్ఞనకుని దివంబునకుం 

బంచి యేపాపకర్యం బా చరించితి వాపాపక కంబు పిత్ళభ్రాతృపరితర్టి కుం డగు 

టవలన లోకవిద్వేషమ్యుండ నైన నాయందు సమారోకితం బయం గట్టిడితీనం 

బున రట్టున కొడిగట్టితివి ధర్మసంయుక్త యెనకాసల్యా దేవిని. బుత్రహీనం 

చేసి యెలోకంబుం బడయం గోరితివి బంధుసం శృయుండును నియతుండును 

'జ్యేష్టుండును బితృసముండు నగుకౌసల్వ్యానందనునియందు నాకుం గలభ క్రి 

స్నేహంబులు నూఢచి త్ర వగుటం చేసి పరామర్శింప నైతి వని పలికి పు త్ర 

విశ్లేవంబు దల్లి కసవ్యాతీరం బని యెొజింగించువా. డై యంగాదంగా దని 

యుడు శ్రుతియర్థంబు మనంబున నిడికొని వెండియు నిట్లనియె. 1522 

రుడు భంతు (డు కై కేయికిం బు త్రశోకము దుస్సహమని యొటింగించుట. ్రుథాం- 

విను మంగ ప్రత్వంగజుం డనురాగసానభూత మగుహృదయమున౯ 

జనియించెం గాన నౌరసుం డనం దగె నతం డమ కెక్కు డారుగరిలోన౯. 1528 

అని పలికి పు త్రో కంబు దుస్పవాదుగఖకారణం౦ బని సూచింపం జేయువాండై 

యొక్క_యితిహాసంబు ని ట్లనియె. 1524 

. వినుము నృశంప త్రి విష్టపంబున వన్నె కెక్కిన సురభి దా నొక్క నాండు 

పుడమివె నాంగలిం బూని యామద్వోయపరస్టంతమును దున్ని బడలి దారు 

అాతపంబున డస్పీ యడుగులు తడంబడం దూల” "డు చున్నయుత్తుంగ వృషభ 

ముల ₹ెంటిం గని తేనకులమున బుట్టిన వాట నందనుల 'కానాత్మ్మం దలంచి 

తే. పు శ్రశోకంబుచేం జాలం బొక్కే 'యేడ్వ 

న 

జానికన్నీటి చినుకు అధ॥ ప్రణారి 

యగుసు శేంద్రునివె (బడ నతడు చూచి 
(on cs 

మోడ్పు. ౫ లొప్పం బలిశె న మైొదవుత్ డ. 1525 

. దేవతేతికి భయ మయ్యెనె, ఫావంబునం గలల యేల పరితాపింప 

న్నావుడు నిర్ణరభేనువు, "దేనపతిం జూచి పలికె దీనత వెలయన్. 1526 

సుశేంద్రా యుష్కద యాగమనశం కాహేతుభూతం బె నపాపంబు లేదు కెర్షకు 

నిజేత దండితు ల యొండం బడి కృశించుచు ముగంబుల దైన్యంబు దోప 

భూరిభారవీడితు లాటకతంబున దురఖంచుచు మహీతలంబున విపవుస్థలంబు 

సం జరించు చున్నవత్పుత్రుులం జూచి పుత్రునిం బోలిన ప్రియవస్తు నన్వుం 

జెద్దియు లేమింజేసి కోకించు చున్నదాన నని పలికిన నయ్యుమరవిభుం డెద్దానీ 

పుత్రసవాస్తంబుల చేతే లోకంబు వాస్టి_ప్పం బయెస్టి నట్టచాని రోదనంబు 

గాపంచుదోనిం గామజేనువ్రు నవలోకించి పుత్రు నకం కెం బ్రీయుం డనుర్టిండు లేం 

డని శలంచి పరినుళో వేతంబు "లై నతదీయాశ్ర్రుక ణంబులు గొనగోటమోటుచు 



874 గోవీనాథ రామాయణము 

మృొదువముధుళలవాక్యంబుల ననూనయించె నిత్యం బృప్రలివువృ త్తయు లోక 
సంరక్ష ణేచ్చయు. గుణనిత్యయు సంపత్స)దయు శీలపరిపూర్ల యు బహుపు 
త్రేయు నైనకామభేను వొక్కనికిం గా శోకించె నని శాస్రుంబు లెజింగించు 
చుండ నేకఫుత్ర, యగుక'సల్య యతం డొక్క_రుండును ననంబునకుం బోవు 
చుండ టదుగిఖంబునం బరితేపించు చున్న డనుట కేమి సందియం బని పలికి వెండి 
యు నిట్లనియె. 

1527 
- చిరకాలం బనపత్యతాభుమున గాసీం జెంది నేం డింత కీ 
కరుణోజారునిం గాంచి కాంచిలి. గచా కలాన్టాణమం చుండ ని 
తిం గ "సల్యకు దుస్సహాం బయినసం తాపంబుం గావించి తీ 

దురితం బుద్దతిం గాల్బ్చ కున్నె నిను నెందు న్ల్షన్మజన్మంబునన్, 1528 
పాపదర్శిని సుగుణసంపన్న యైన, పుణ్యసాధ్వి కౌసల్యకు భూరిశోక 
మాత్మ నరయక కావించినందువలన, నిరయగతి శేగం గల వీవు నిక్కు_నముగ. 

- అఖలరాజవిగ రి త మైననీదు, బుద్ధిం గైకొన కేను సంపూర్షకీ ర్థి చం 
వర్ధనం బె నజానకీవల్లభాంఘి), పూజనం బర్థి సలిపెద బొంకు గాదు. 1580 

నిను వేభంగుల దూజ నేటికి. గులఘ్నీ యిప్పుడే పోయి శా 
మునిం గల్యాణగుణాభిరాము నిటకుం బొల్పొందం దో డెచ్చి గ్ర 
క్కున సాన్రూ,జ్యమునందు వేడ్క నభివ్. కం జేసి యప్పూన్కి_ం గె 
కొని యే నజ దండ కాఖ్య గవా నతోణీస్టలిం ద్రిమ్మకన్, 1581 

- బావ్పుకంఠు లైన పౌరులచే నిర్కీ వీతుండ నగుచు నీవు చేనీనటి ర్త 
రు యాదురంతేపాస మించుక మొన సృహించి యుండం జూల నిచట నిపుడు. 

రురు. భరతుం డమాత్యమధ్యమున 6 (బై మాణము సేయుట. చఫైరుం- 

. మహోత్తుం డగురామునకును బుణ్యసాధ్వి యైనకెసల్యకు బుద్ధిపూర్వకంబుగా 
వముహాపకారంబుం గావించితి వీపాపంబునకు మరణంబు దక్క నొండు ప్రాయళ్సి 
తంబు చేదు చిచ్చులో నుణీకి యెన గరళంబుం గోలి యన దండకారణ్యం అ 

యి చి 

బున కరిగి మయొనం బాశంబున నురిగొని మొన నెట్టయినం గ లెబరత్యాగంబుంజేసి 
యీాదుష్కృతంబు. బావిక్రాను మేను సత్యపరా క్రముం డగురాముని ౯ గోసల 
రాజ్య పట్టాభిపీ క్రునిం జేసి యపనీతకల్మ్ముండ నై కృతకృత్యుండ నయ్యెద నని 
పలికి భరతుండు సం క్రుద్ధం బైన పన్నగంబుభంగి రోంజుచుం గాం తారమధ్య స్థిత 
X _ర్తంబునందుందోమరాంకుశవిక్షం బె నమహాగజంబుపగిదినాకంపించు చురోవ 
రోదన కాయా ము ండునుశిథిలాం బరుండునువిధూతస ర్వాభరణుండునై యుత్స 
వాంతంబునందు. బుడమిం బడినళ క ధ్వజంబుపోలిక ధరణిపయిం బడి కొం క 

చ భమ ల డొకసేపునకు లబ్ధసంజ్ఞుం డై "లేచి నేత్రంబులన క్రుకణంబులుదొరుంగ రకాంత 



అయో ధ్యా కాండము. 875 

పికుణంబులం గై కేయి నిరితీంచి గర్హి ంచుచు దత్కాలసమాగతు లైన యి 

మాత్యులనుధ్యంబున నిలువం బడి భుజం బె త్తి రామోసభోజ్యం బై నసామ్రా 

జం చేను గాంవఖ్నీంప లేదు కపటంబున రాజ్య గృవాణార్థంబు కై శేయిం ట్రే 

వీంచి యెటుంగ రాజుచేత నుదర్భం'బే యభిషేకంబు సమోశ్నీ తం బయ్యె నయ్ 

భిషే కంబు నెజటుంగ శత్రుఘ్ను సహితుండ నై దూర జేశంబున నుండుటవలన రా 

మలత్షుణులవివాసనం జెటుంగ నని ప్రామాణ్యంబుగా. బల్క్ దీర్భస్వీరంబున 

రోదనం౦బుం గావించిన నతనికంశ శబ్దం బాకర్ణించి కౌసల్య సుమిత్ర నచ 

తోకించి యిట్లని యె. 15838 

. కలుపచి త్త యనకె శీయితనయు౦డు, వచ్చి యుండ. బోలు వాండు దీర 
మ ఖై 

దర్శి గాన వాని. దడయక్ వీశీంపం బోద చునుచు వేగపోయె నటకు. 1554 

. ఆభరతుండు మనమున సం, ఖోభించుచు సుశవియోగశోకముచే సం 

&ోభించు చున్నకోసల, భూభృ్ళాత్చుత యున్న యొకకుం బోయె రయమునన్, 

డు కౌసగ్య శోకావేశంబున భరతుని దూజుట చుతుం- 

. ఈగతి నేగి కుమార వి, యోగజకోకళిఖం గ్రా యుడి కెడుతల్లి 

న్వేగంబె కాంచి యూప త్సాగరమున మునీగి భరతశత్రుఘ్ను లొగిన్. 1586 

పరళునికృ త్తం బగుసుర, తరువుంబలె నేలం బడిన తల్లి ని వంతం 

బరిరంభించుచు నడలిరి, నురుచ్చలితక చృ్చరుహలమాడ్కి_౦ బెలుచన్. 1587 

ఇ-త్రెజంగున నాకంపించు చుండ నప్పు డక్కౌసల్య శోకావేశంబున. 1538 

. కన్నుల నశ్రువు ల్లౌరుంగ గన్నుల నళ్చుల నించువాని నా 

పన్నత నొందుచుం గడు విపన్నత నొందెడువాని మోమున 

నగిన్నందనంబు దోంపం గడు విర్నందనంబున నొస్పువాని నా 

చిన్ని కుమారుని నృరతు. జి చ్చురలం బరికించి యి ట్లనున్. 15839 

. దుర్మల కై శేయీదు, ప్కర్యంబున రామురాజ్య కాముండ వగునీ 

కదలి నకంటకం బతి, శర్శడ ముర జన్టపడము సమకూడజెం గదా. [540 

. నారచీర లిచ్చి నాపుత్రు మోాయన్మూ, ఘోరకాననంబుం జేరం బనిచెం 

దనకు దీన నేమి ఘనత వాటిల్లునో, తెలియ దింతేపనికిం దెగియె నపుడు. 

దారుణ ప్రజ్ఞ మైన మోళల్లి కె క, భూవిభుని. జంపుటయును మత్పుక్రుం డైన 

రామభద్రుని దారుణారణ్యసీను, కనుచుటయు నిన్ని నీకా కాచరించె. [542 

. ఆలస్య మేల. చేఫొన్సి పాలింపుము రామరాజస్టపవనము సభల నీ 

వీలము మీాయమనలీలము, వాలాయము. బెడ్ద ల నవారు నుతింపన్ , 1548 

చారుహిరణ్య నా భుండు విశాలయశుండు ప, కాంతచిత్తుం డ 

భ్రారిసమాన లేజుండు గుణాథ్య్యు.డు మక్సి/యపుక్రుం డెచ్చటం 

గోరి వసించె నచ్చటికి గొబ్బునం గ్లైకకుం జెప్పి నన్ను పా 



876 గోవీనాథ రావహొయణము 

ల్వ్పారంగం బంపు నుయ్యానఘు నాస్యముం జూడక్ యుండ చే ర్థనే.. 1544 
ఆ. అట్టు సేయ వేని యగ్నిహోత్రంబు పు, రస్కరించుకాని కరంబు భయము 

దొలంగ నిడి సుమిత్రతోం గూడి యిప్పుడే, పుక్రుం డున్నయడకుం బోన్రదాన, 
ఉ. నాయెడ నీకు భో క్రియు వినమ్రుతయుం గృప గై నేని ను 

శ్రీయుతు. డై నరాఘువుని చేరువకు న్నను నీవ పంచి భ 
ద్రాయకమూ ర్తి వై: సఖుల కమ్మకు సంతేస నుంకురింప న 
న్య్రాయవిధార్డితం బగుననామయ రాజ్యము నేలు మి _త్తణిన్, 1546 

ఇందరు సరకు డు కౌసల్యముందర తౌను రాజ్యరామవి వాసనముల( గోఠలేదనిళపథము సేయుట ఉత్తం 
వ. అని యిప్వేధంబున చారుణంబు ఖై నబహావిధ వా క్యంబుల గర్హి ంచుటయు 

నవ్వాక్యంబులు తీవ వృణంబునందు వాండిసూదులం జానివీన ట్రయిన నతండు తీ శ్యవ్యథాబాధితుం డై శ కమూ ర్భాపారవశ్యంబునం దదీయచరణంబుబ 
పయిం బడి కొండొక సేవునకు లబ్లసంజాం డే బహ్బు ప్ర కారంబుల విలవీంచుచు. 
గేలుదోయి ఫాలంబునంగీలించి దుస్సవాపు త్ర శోకబలాన్న తయ ఏలవించుచున్న 
కాసల్యచచేతం దనయందు సమారోవితం బై నదోవంబు పరిహరించుటకు న్పథ 
వాకష్టింబుల నిట్లనియె. 

1547 
క, జననీ యకల్మషుండ నగు, నను గర్జ్హైంచెద వి చేల నా కారఘునా 

థునిమోందం గలభ_క్రియు, వినన్తుతేయు మున్ను నీకు విదితము గాబే, 1548 
క వపాప మెజుంగనిన, న్నీపగిదిం దూజి నేటి కింతకు మును వీ 

తాపతి పదారవిందా, రోవిత యగుభ కి నీ వెబుంగవె తల్లీ . 1549 
క, జననీ రాఘవుం జెవ్వని, యనుమతోమున నడవి కరా నాతని కాచఛా 

రష్టనిగదితశా స్ర్రశివీత, ఘనబుద్ధీయుం గలుగ కండు గాక గుణాధ్యాన. 1550 
వ్ వృజినాత్తునకుం ట్రే న్టివృ తిం బూనిన వానియఘమువూ ర్రాండునకభిముఖ ముగ మూత్రంబు విడిచిన మూాథునిదురితేంబు పడి యున్న మొదవును బాదనివాతి. దన్నినవానిపాతకము భృత్యునిచేత బని గొని కుడువనియ్యని నృపాలు పాపంబు పుత్రులపగిది భూతంబుల నరయుభూపతికి ద్రోహంబు సేయు 
తే, వానికలువంబు రాము డెవ్వానీ యనును 

తమున 'రాజన్టంబు విడిచి నీశాయుతముగ 
దారుణారణ్య చేశమధ్యమున కరి 
నతేని కగు. గాక భూతసంతతులు గుణి ౫, 1551 

క్ర క రపడ్భాగముం గ కొని, కర మనురాగమునం బ్రజిలం గావనిధా శ్రీ వరుని మహాకలువము నీీ వరసుతునకుం గీడుం దలందు వానిది గాదే, 15కి సీ, విను మిత్రు ననియు బుక్విజుల కధ్వారమందు యజ దతశ్నీణ యీనియతని దురిత 
నుశ్ళగజన్యందనాకులం బగుయుద్ధమందు. భాతి నవానియభ ఫలంబు 



రక 

eb 

అ యోూభ్యాకాండ ము. §77 

నుగురూపదడిషవకా సూత్షెర్ధతాస్ర్రుంబు పిస రించిన దుహ్రువృజినఫలము 
అ థి చై జీ లు 

గురువుల కిడక కృసరము భాగము పాయసము దిన్న నిర్హృణస్వాంతుగతియు 

+ గురుజనావమాన వురయక' కావించి, నట్టిపాపచిత్తు నతులపాప . 

మొందుంగాక రఘుకు లేందుకాననవాస, "మాత్మ నోరినట్టియతని కంబ. 155కి 

- వ్యూఢ బాహ్వుంసుం బుహ్పవద్దాఢ "తేజు, రాజ్యసింపాసనాసీను రామవిభుని 

గాంచుభాగర్టము మేదినిం గలుగకుండుం గాక ్రరామవినాసనకాండీ కింక, 

. సరువుల: దిట్టుట గోన్రులం జరణహాతిం దన్నుటయును సఖునకు ద్రోహం 

బరయక సేయుట రామున, కురుదుర్యతిం గీ డొనర్భు టొక్కటి సే, 1555 
- అకటా రహాస్హిమును చాంపక మైత్రిం జెప్పినట్టి పరివాదము దాం 

బ్రకటముం శేసిననరుపా తక మార్య జ్వేష. కవీతథంబుగ రాజే. 1556 

శ్రీ రామున కపకృతి ని, ప్కారణముగం జేసీనట్టికమ్టుండు శిష్టా 
చారజ్వేమ్యండు జగదప్ప కారి యగుచు నాత్మ హాంతగతికిం జని యడిన్, 155% 

న ఆర్యునకుం జాల గీడెవ్వం జాచరించె 

నతండు ఫు త్ర కఫ్ త్ర, భృ త్యాదికపరి 

వారితుం డయ్యు నొక్కండె స్వగ్భహమంధు 

మృష్థము భుజించునట్టి నికృష్ణుం డగును, 1558 

: అకృతోపకారు( డగుణుం, డకృతజ్జుం డాత్యహంత యపగతలజ్ఞుం 

డకృ తార్ధం డగుశ్రాత కృపకృతిం గావించునట్టిపాపాత్తు6 డిలన్, 1559 

.సత్యసంధుండు ్రీరామచం ద్రుం డతని, ఇష్టం జే వేసిననీ వాత్తుం డిజ్ఞగమునం 
బుత్ర దారగృహశ్నె త్రభూరిధర్మ, హీను డె దుంఖమరణంయుంబానులాటె. 

, మజీయు రాజస్త్రీ వృద్ద చబాలకులం జంపినదురితంబును భాతర తా్థగదోవంబును 

లామౌమధుమాంసలోవావివచి క్రయంబులవేత నిత్యంబును గుటుంబముం బం 

చినపాపంబును శేశ్రుపకుభయంకరం బై నసంగ్రామంబున నిరాయుధుం డై 

బెదరి పాణువాని వధించినవృజినంబు నుభఖయసంధ్యాకాలంబులందు నిద్రవో 

యిన వానిక ల్మమంబును వహ్నిదాయకుకిల్చిషంబును గురుతీల్పగమనునిపంకం 

బును మిత్రద్రోనాం బాచరించినవానిపాతకంబును బితృమాతృళు క్రూపషం 

గావింసనివానిదుష్కృూతియును చేవతావీతృపూజనంబు సేయనివానికలుషం 

బును నాశంసమానులును దీనులును నూర స్రలోచనులు నగుయాచకుల కామి 
తంబు విఫలంబుం జేసినవానియఘంబును సకలలోకపవిత్ర చరిత్రుం డగుభవ 
త్పుత్రున కెగ్డు. జేసిన దుష్టాత్తున కగుం గాక యెవ్వానియనుముతంబున 
రాముంను వనంబునకుం జనియె 'నట్టిపాపాత్ముందు బహాపుత్రుండును దరిద్రుం 
డును జ్వరరోగసమనిర్రితుండును సురాపానరతుండును న పాత్రవర్షి యు, గౌను 
శోథాభిభాతుండును నున్మత్తుండును సంత్య క్ష క్షకులథరు ండుసో మూథుండును 

48 
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ధ్ ర్త దారపరి త్యాగియును బరదారాపవారణుండును మాయాకాదియుం గప టాత్తుండు నై సత్పుకువమలలోకంబువలనను సజ్జనులకీ ర్తివలనను సదాఇారు 
లకర్కంబువలనను విడువంబడి కపాలపాణి యె యమంగళుం డై భితొచర 
అంబు సేయుచు మహీచ క్రంబున. బర్నిభ్ధమించు చుండుంగాక్ మజీయు నత 
నినానావిధసంపాదితేవి త్తం బంతయు దస్యులచేత నపవారింపం బడు గాక 
మతీయు నతనికి స్లషత్ను లయందు( బుత్రోదయంబు లేకుండుం గాక మాతృ 
శుత్రూపాసరుండు గాక స్వల్వాయు వై దుగ్షతికిం జనుంగాకయని పలికి వెండియు 
భరతుండుం 

1561 
శ. వీప్రలు_స్టసంతతి యగువిఫ్రు పాత, కంబు పానీయదూవకుకలషంబు 

గరగునియఘంబు రాము డేకఠినచిత్తు, ననుమతంబునం జనియె నాతనిది గాచె, 
క, పాటున కొొసంగుసపర్యన్కు వారించినయఘము బాలవత్సే యగుగవిం 

గోరికం విదికినదురితము, ్రీగామున కగ్గు సేయుచెనటిది గా చే. 1568 
“క, దప్పిం బడి గ్రోలుటనై , యష్పు లడుగ నతని కిడక యతిలోభమునం 

వ, వాదిప్రతివాదులు పవాధంబు గావించు చుండ నొక్కనియందు న్నేవాంబు 
వేత బతపాతంబున జయో పాయంబు నుడువు కలు హోత్తునకుం గలదురితంబు 
'రామవి 'జే్పేషీ కోగుం గాక యని యె'తాద్భశంబు లగుదారుణశపభంబులం బలికి 
నిట్టూర్పులు వుచ్చుచుం బతివు త్ర విహీన మొ దుగిఖంచు చున్న కౌసల్యచరణం 
బులపయిం బడి యుమెర్నాదంబున రోదోనంబు సేయు చున్నభరతు నవలో 
కించి యచ్దేవి యి టనియె. 1565 

-ంధ్రుద్టు కౌసల్య దుగఖసంతీ ప్తుం డగుభరతు నాశళ్వానీంచుట. శుశిల- 
మ. భరతా నీశపథో _క్రీసంజనితళుం భద్దుఃఖతా పాగ్ని న 

న్యరలంి గాల్స౭ దొడం7 నీమదికి సవ గ్భా/కృథర్శంబు సు 
స్థీర మై యున్నది నీయెడ న్లుకితసంచేవాంబు లే దింతీయుం 
గరణం బేటికి లము సజ్జనుల లోకం బింక నీ క య్యుడిన్, 1566 క, అని యూాజడించి వెస నా, తని భుజముల గ్రుచ్చి యెత్తి తనయుత్పంగం బున జేర్చి తనువు వివురుచు, జనపలిమృతి నొడివి ఇాల నంతావించెన్. 

లే. మాతృరోదనరూవకోమారుతమున, నిజమనోగతకోశ్రాగ మ్న్ నివ్వటిల్లి 
యేర్చం జొచ్చిననతండు సహింపలేక, లుళిత చేతను. డై చాలమలంగుచుండె, 

వ ఇట్లు లాలప్యమానుండును విచేతనుండును బ్రణష్ట్రబుద్ధియు దీర్ధనిశ్వాసమారుత నూూనవదనుండును మేదినీపరిపతితగాత్రుండు నై బవాప్ర, కౌరంబుల దుకఖంచు 
చున్నయమ్మహోరాజనందనున కవిషభావరి యొక్క చందంబున నఠిక్రమింె 



అ యో ధాస్టకా౦ండ ము. 379 

నంత సూరో[్ట్రదయానంతరంబున ముని శెష్టుం డగువసీష్టుండు శోకత్ర పుం డైన 

భరతున కి ట్లనియె, 1569 

క, ఆలింపుము నామాటలు, చాలింపుము వేతి యుకవిచారము, ధరణి 

పాలకునకు సంయానము, కాలం బది దప్పకుండ6 గావింపు మింకన్. 1570 

కే, అనవుడు వసిష్ట వాక్యంబులాలకించి, భరతుం డెంతయు స్వస్థ స్వభావుం డగుచు 

- ధర్మ్మపద్ధలి6 బ్రేతకృత్యంబు లన్ని, శిష్ట సమ్మతి నృపునకుం చేయం గడంగి, 1571 

ఆ. నూనెచేతం బక్ మైనది గాన నా, వీతేవర్ణవదన మై తనర్చు 

నృపునిమేను రత్ననిర్హ్మిత మగుశయ్య, యందుం జేర్చి యిట్టు లనుచు వగచె, 

మ, అనఘా రాముని లత్ష్మణు న్విపిన దేశావాసులం జేసి చ 

య్యిన నే వీటికి రాకమున్నె ఘను నత్యక్షిష్టకర్ము న్యశ్ 

ధనుని న్రామునిం బాసి ఘోరతరసంతాపంబునం బొక్కు_నీ 

, జనముం బాసి సుపర్వలోకమునకు౯ా మ్యానాథ యి. శ్లుగి తే. 1515 

ఎడ్భురు భరతుండు దశరథునికి దహనసంస్కా_ రము గావించుట, రుం 

క, రాముండు కాననవీనుకు, భూమిశ్వర నీవు దివికి బోయిన నిశ నీ 

భూమికి నెవ్వండు యోగ, వేనుముం గావించువాండు చెప్పు మధీశా. 1574 

ఆ. తండ్రి, నీవు తేనిధర విధవాంగన, భంగి నున్నయది భవద్విహీన 

మైననగరి చందృహీన మొ చూపట్టు, రాత్రిభంగింగాంతిరహిత మయ్యె. 1515 

క, అని బహుభం౦ంగుల కోకోం, బున సంశేశించురాజపు త్రుం గనియ 

ముని యింత వగవ నగుస్కే జనకున కొనరింపు ముచితసంస్కా_రవిభుల్, 1576 

వ, అని యుపబేశించిన నవ్వసిఘ్టువచనంబులం చేతి భరతుండు బుత్విక్పురో 

హి తాచార్యులును దక్కినపరివారకుల నయ్యెకృత్యంబులయందు యథార్హ్హం 

బుగా నియోగించినం దళ ఇంబ యాజనకులు నుపద్రష్ట్రలును వావిరాజ్టహో 

మపవిత్రం జెనగార్హ పత్యాద్యగ్నిహో శ్రంబులు సంగ్రహి ంచుక్ాని పురో 

భాగంబునం బోవుచుండం గొందజు పరిచారకులు విగత చేతనుం డయినమహీ 

పతికళేబరంబు శిబవికయం దిడి తదీయదీర్గ్ష దండంబులు భుజంబులపై నిడీకొని 

వినునస్కులై కన్నీరు నించుచుం జనుచుండిరి. నువర్ణంబును రజతంబును 

రత్నంబులును నానావిధవస్త్రంబులును రాజమార్లంబున  వెదచల్లుచు 

గోందజు మురిగలి యై నడువ నివ్విధంబున€ బురంబు వెలువడి యు తేర 

దిగ్బాగంబునం జందనాగరుని రా్ర్రససరళ పద్మక చేవదారుదారువినిర్శ్మితం బై నచి 

తామధ్యంబున విగతస్రాణుం డైనమహీపతి నునిచి యుచ్చావచంబు లైన 

గంధంబు లొసంగి బుత్విజులు వహ్నియందు హోమంబుం గావించి 

బుగ్యజుస్సామమంత్రంబులు జవీయించి యనలు దరికాల్పి సవా్రపసవ్యప్రడ 

వీణంబుం గావించి రాసమయంబున దురంతచించా భరంబునం గాసత్యాది 
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సర్వాంతగపురకాంతలు వృద్ధ కాంతాస మేతంబుగా యథార్త్యంబు లగుళిపీక్రా యానంబు లారోహించి పురంబు వెలువడి చితానుధ్యంబున వహ్ని శిఖాపరం పరాదందహ్యూమాన దేహం జె ననిజవల్లభ నశ్వుమేధాదియజ క ర నాలో చా వి 
లు అవే కించి శోకసంత _ప్పచి త్తలె గుంపులు గూడి యొండొరులం బట్టుకొని క్రాంచాం ర్త 

గనలచందంబున నువైబర్నాదంబులం గొండొక సేపు దుగఖాయాస భరంబున. గన్నీరు మున్నీరుగా రోదనంబుం జేసి యనంతరంబ భోరతునితో(గసాడి సరయూ 
ము రిం ఆ 

2 3 
జలంబుల నమ్మహాపతి కుదక క్రియలు నిర్వ రించి భరశ శ్రుఘ్నమం త్రి పురోహి తసహితంబుగాం గుమ్ముజుం బురంబుం (బి వేశించి బావ్పపరీతనేత లైదశరా త్రం జు విశేష కాస్తానునారంబున నాశౌచం బంగీకరించి రంత దశరాత్రంబు లతి (క్రోమించినయనంతరంబు భరతుండు కృతశెచుం డై ద్వాాదశదినసంబున నేకా దశదివనక _ర్హవ్యత్రాద్దకరణపూర్వకంబు గా శ్రాద్ధకర్మ్యంబు లన్నియు నిర్వ ర్తించి పరలోక క్రియ నుద్దేశించి రత్నంబులును ధనంబును బుష్కులం బైనయన్నం 
బును దానార్హ్హం బె న భాగ సమాహాంబును వస్తంబులును గోసవా సృంబు 
లును గృవహాంబులును దాసదాసీజనంబులునుశేయ్యా శ కటాద్యూ పకరణంబులును 

_ ట్రాహ్తాణుల కొసంగి పదుమూంననాండు భరతుండు శోకవిశేషవంబున రోదన 

తె, 

శభాపిహితకంకుం డై విలవించుచు ననిసంచయ నారంబు చితామూలంబున కుం జని యందు బితృమరణసంజాతనుహామషోభతు భి తాంత8కరణుం డై యిట్ల 
ని విల విం 

1577 

ఎగుడు దగ్దం బగుదళరథునిళరీరంబు. జూచి భరతళతృుఘ్నులు విలపించుట, య్రిర్దులా 
దేవ యొవనికి నన్ను నధీనుగాల నొసగి తా జ్యేఘ్టు రాఘనవువెస నడవికిం బంపి యిచ్చట దిక్కజి వనరు చుండు, నన్ను విడిచితి వకట శూనస్టంబునందు 

క తనకూర్తి పట్టి రాముని, వనగమునముం దలంచి వగపు వదలక్ 'తొపం బునం గ్రాలస చున్నకాస, ల్యను విడిచి త్రీవిష్టపమున కరిగి తె తండ్రీ. 1579 
వ, అని యిట్లు బహాప్రకారంబుల దోకిఖంచుచు భస్తారుణంబును బితృశరీర నిర్వాణంబును దగ్దాస్థియు నై_నచితౌస్థానమండలం బవలోకిం చి నోదనంబు సేయుచు రజ్జువులచేత నుకాప్యమానం బె పరిచ్యుతం చె నమహేందుని దె 

షి ర 7 యం త్ర బద్ధధ్వజంబుచందంబున ధరణిపయిం బడియె నప్పుడు మవార్జులు పుణ్య తయ కాలంబునందు స్వర్ల్షచ్యుతుం డై నయయాశినిం బలె నమాత్వులు శుచివ్రతుం డై నభరతునిం గుచ్చి యె క్రి తత్కాలోచితవాక్యంబుల ననూన యించు చుండి రాసనోయంబున. 
1580 ఇా.కై కేయీాసుతుపాటుం జూచి యడ్ల లాకంపీంవ శక్రుఘ్నుం డ. aa 

(UW పోక వ్యాకులచిత్తుం డై వివళుం డై వ్ ణీస్థలి న్వాాలి నో 
ఆ కాంతుం దలవోసని తద్దుణగణధ్యానంబుం గాఐంచుచు 
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న్ఫోకం. బెంతయు నంతకంతకు నునఃమష్షోభంబుం గావింపంగన్. 1581 

వ. ఇట్లని ఏలపించె. 
1582 

రాజేంద్ర ద, మంథరా ప్రభవంబు కై కయీాగ్రాహాసంకులము దు ర్వారఘోర 

దరదానముయ మైననీరుపమకోకసా గర బిట్లు మము దీవికరణి ముంచెం 

జాల నీచే నుపలాలితుం డగుసుకుమారుండు 'బాలుండు మానధనుఃడు 

గురుభ క్రియుతుం డగుభరతుని విడనాడి యెక్క_డం జనితి నరేంద్ర శయన 

త, పానభోజనమజ్ఞ నా భరణన స్త ధారణంబులయెడ మమ్ము దగినభంగి 

నరయుచుండుదునింకస తృ_రుణంబూర్య,భంగి నెవ్వాందురశ్నీంచువాండుతం డ్రి డీ, 

కే, సకలధర ర్యవిదుండవు సాఖ్యకారి, వైననినుం బాసినప్పుడే యవని వేయి 

పజియలై పోవకున్నది ప్ర ప్రళయవేళ, వచ్చినపుడై నం (గ్రుంగిపోవదు నిజంబు. 

క్, శై తినాథుండు లోశాంతర, గతుం డయ్యె రఘూ "శ్రముండు కాననమునకు 

న్వ్రతి మై చనె నిశ నాకు౯, బ్రతు శేటికి నగర మేల పడియెద నగ్నిన్, 

వ. వను విశృ భ్రాతృవిహీ హానుండ నై శూనిం బై నపురంబు సార నొల్ల నిచ్చట 

నుండి వనంఘున కరిగెద నని యిట్లు భరతేశ త్రు ఘ్ను చేకప్రకారంబునం గవ 
గూడి దుకఖంచు చుండ దదీయర్దన శ్ర వణసంజాతేకో కవి శేషంబున నచ్చటి 

జనంబు లెల్ల హాహోకారంబులు చేయు చుండి రప్పుడు భగ్నళశ్శ్ళంగంబు లై నమ 

హోతంబులకై వడి నేలం బడి పరితపించు చున్నయక్కు_మారులం జూచి 
వంశగురుండును సర్వజ్ఞుండును బ్రశ_ నస్వభావుండును దీర్థ దర్శియు నగువసి 

ష్టుండు భరతునిం గ్రుచ్చి యెత్తి యాసీనుం గావించి తత్కాలసదృశంబు లగు 
వాకస్టంబుల ననూనయించుచు నిట్లనియె. 1586 

"తే, అనభు మొయయ్య్య దశరథుం డమరపదవి 
కరిగి దినములు పదియు మూ: డయ్య నిపుడు 

సావశెపాస్థిసంచయమందు నీవు 
కడంగి యాలస్య మిటు సేయం గౌర్య నుగునెః 1581 

క, జనులకు జన్మము మరణం, బును లాభాలాభములును మోదము ఖేదం 

బనుభావ్యము లని యెజటింగియు, ననఘా నేం డిట్టు వగవ నగునే నీకున్, 1688 
క, అని మునిపతి యోగతి న, మ్మనుకులునిం చేర్చు నెడ సుమంత్రుడు శత్రు 

ఘ్నుని గ్రుచ్చియె్తి యట్లు నె, జనులభ వాభ వము. 'దెల్పీ సమ్మతిం చేక్చెన్, 

వ. ఇట్లు వసిష్టసుమం త్ర బాహుసముక్థితు లై యన్నరకంకఠీరవులు వర్షాతపపరి 

వమూనంబు లగుళక్రధ్వజంబుల పోలిక "వే ర్వేజు6 బ్ర కాశించి రప్పు డమాత్యు 

లు పరమౌార్తులును బరిమార్జితబాష్పులును రకాతులును న్రైనయమ్మహో 

రాజనందనులం జూచి యపర క్రియ నుద్దేశించి -వేగిరప డి పలికినం దద్వుచ 

నానుహూపంబుగాం గ్రయాశేషం బంతేయు నిర్వర్తించి గృవాంబు బ్ర వేశించి 

iim 
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క్ర వు 

రంత లవ్మణానుజుం డగుశత్రుఘ్ను౦డు రామా నయన వివారడోలాందోళిత చిత్తుం డై నభరతున కిట్టనియొ, - 1690 
-ంరుయ్టు క తుఘల్టంయడు మంథరాకై కేయులం బట్టుకొని బెదరించుట. శ్యుశుం- 

సకలభూతములకు సంకటం బకుజెంచి నపు డేమహోమవాం డరని ప్రోచు నట్టిరాఘవుం డొక్క_కట్టిడిమగువచే వనవివానితుం డయ్యం దనకు నింత పెల్లునే జన కవాకోలంభఘనముం జేసె గాసలేయుండు రాజ్యుకాంతుం జేసి యని దుష్టజను లాడుకొనుసన్నసడి కోడి యతం డీయవానియెం బో వితత వీర్య 
. నిరతు: డగులత్యణు(డు తండ్రిని గృహీంచి, యన్న నేటికి వారింపండయ్యె భరత యాలివమూటలు విని నీతిమాలే తీషగు, నవన్సిప్ప నిగ హించుట యంతతప్పె, 

. అని యిబ్బంగి సుమి త్రపట్టి ఫఘున వీరాలాపముల్ కయి 
తినయాదు లిన నాడుచుండ ముయిపూ.త౯ బువ్పహోరంబులకా 
ఘనవ,స్ర్రుంబుల నవ్యభూషణముల౯ా గ నేని యాళీజను 
జను సేవింపంగం గుబ్ద యన్నగ రిపాగ్ట్వారంబునం దోంచినన్. 1592 
అచ్చ టికావలినారలు, గచ్చజ నస్పాపురాలిం గట్టికొని వెసం న దెచ్చి నుమిత్రానుతుతో, హెచ్చినకోపమున బల్కి 8 ట్రనుభుం దగన్, 1598 

+ రామునివనవాసమునకు, భూమిాళ్వారువముర ణమునకుం బుట్టినమూలం బీమంథర దీనిం దగ, నీవుదికిం దోంచినట్లు నెజుపుము శీత్షన్, 1594 
* నా విని కెంపుడాలు నయనంబులం గన్సడం గుద్దు డై సుమి 
(త్రావరపుత్రుం. డెల్లరను దాం బరికించి సుఖార్హు (డైన సీ 
'ఆ*విభుం డేదురాత్తికకతంబున య గానకు నేగె డాని చే 
డీవిధిం దతృలంబు భుజియింపంగ. జేసెవం జూడు. డిండటున్, 1595 

. అని యి ట్లుద్ధతీ లక్రణానుజు(డు 'శ్రూారాలాపము ల్పల్కి గ 
క్కున నమ్మంథరం బశ్షైం బట్టుటయు నాక్రాశించుచుం దత్సఖ 
జన మత్యంతభయంబునం బజుచి కౌసల్యామహా బేవి నా 
య్యన భక్తి న్నరణంబు నొందె ననుకంపాయ త్తే మాం గాన్రనన్, 1596 
అప్పుడు శత్రుమ్నుం డధికరోషంబున నార_క్రనేశ్రుం డై ఘోరభంగిం 
గుబ్ద నాకర్షించి కుంభిని వేసీ ష్ ల్లోడ్చి కావవె యని యేడ్బ్చు చుండ 
నీడ్చుటయును దాని బృథుచిత్రభూపణమణు లుర్చి6 బడిన నమ్మందిరంబు ఆారదగగనంబుచందాన నొప్పె నిక్కరణిం గుబ్బను. బట్టి మరల గోధ 

తే, బలము పెంపున గై శేయిం బట్టుకొనం౫, దారుణో క్రుల బదరినం దనువు వడక (బ్రాణభయమున నేడ్చుచు. బడ వీడి, సత్వీరంబుగ భరతుని శరణ మొంచె క. భరతుం డీగతి భయమున, శరణాగత యైనయాత్మజననిం గని యి చా ద్ధర సర్వభూతములలోం, 'చెజన యనధ్య మిది దీనిం దెగం జూడకుమి, 1598 



అయోధ్యాకాండ ము, 888 

క అని ము ద్దు = డై నతమ్మునిం, దనభర సమగ వాక్సుధాధారాసే 

దనముని బ్రశాంతుం జేయుచు, నేన సంతతినముచితో క్తి నిట్లని పలిశెన్ 

క, మున మక కను గుబ్లను, జనదూపితవృ త్త లనుచు. జంపితి "మేని 

న్పృనధార్తికు. డగురాముండు, గని విడువండె మనల మౌాళృఘాతుక్రు లనుచున్, 

క, అనవుడు భరతునివాక్యము, విని శత్రుఘ్నుండు ఘనవివేకముతో గ్ 
క్కు.న గై శేయిని గుబ్బను, దనవంకో బితనయంబుం దలంచుచు విడివేన్. 1601 

క, విడిచిన నప్పడయతుక వగ, ప పడరంగ నశ్వపలిపు త్రి యం ఖఘద్వయిపై పె 

బడి నిట్టూర్పులు వుచ్చుచుం గడువడి విలవించె కోకకంపితమల్ * యై. 1602. 

దురు భరతుడు రాజాళ్ళి షేకక రలతో రామునశే యఫీపేకము6 గావించెద ననుట. శఖుద్టుం- 

వ. ఇట్లు శత్రు క్రున్నువికేవమూఢనంజ్ఞ లై మై భయత్ర స్త మయైనశ్రాంచాంగన భంగి 
నార్తరూప మె దీనస్వరంబున దుగిఖంచు 'మ్యన్నమంథరం జూచి కై కేయి 
బవాప్రకారంబుల నాశాాసించ నంత బదునాలవనాంకు సూర్యోదయసమ 

యంబుస రాజాభి షే. మకక_ర్తలు భరతునొద్దకుం జనుదెంచి యిట్లనిరి, 1608 

. భూపతి రాముని న్వివిన భూమికి. బంచి తదీయశోకసం 
తాపముహావ్యథం బిదపం దాం ద్రిదివంబున శీ” నింక గో 

త్రాపరిపాలన వ్రతము దాల్చు మనాయక మయ్యుు రాజ్య మి 

చ్లేపున నింతదాంక నశీయింపకయున్నది దై వికంబునన్ , 1604 

ఉ. ఎప్పుడు వచ్చు. గై కకొడు కెప్పుడు మాకు విభుండు గల్లు నం 
చప్పుడు నీదురాక పురి చెల్ల జనంబులు గోరుచున్నవా 

రిప్పుడె సర్వరాజ్యపద మింపుగ6 గ కొని పూర్వవృ_త్తముం 

ay 

దప్పక యుండ నింక మము దాశరథీ కృప నేలు మి _త్తతిన్. 1605 

వ. అనిన దృఢవ్రతుం డగుభరతుండు పట్టాభి షేకోపయు క్త మంగళ దృవ్భజాతంబు 

వలగొని వారల కిట్లనియె, 1606 

కో, రాజకులమునకు జ్యేష్టుని, రాజత్పుం బుచిత మని తిరంబుగ మోర 

లా,జచరిత్రం 'బెజింగియు, రాజితం డని నన్ను మదిం దలంచుట తగ వే. 
ఆ, రాజసమ్మతుండు రఘుకులతిలకుండు, రాము డన్న యగుట రాజు ధరణి 

కతనిపూన్కి. బూని యడవిలో నొక్కెడ, నధివసించువాండ నన్ని యేండ్లు, 
రురు. భరతుడు వనమౌగ్షాదికంబుల6 బరిష్కు_రిం'పC టబ్రుజల కాజ్ఞాసించుట, ర్రైరుం- 

చ, అజమజు యింతవేక చతురంగబలంబుల.6 గూర్చు. జెల్లి త్ర 

త్పరత ఘనాభిచే చనికభాండము గై కొని కాన శేగి ను 
సిరమతి నండె రాము నభివీ. క్ర్తునిం జేసి కడంగి వీటి క 
భగరముననుండి పావకు (ధ్రువంబుగం 'దెచ్చినభంగిం దెచ్చెదన్, 1609 

లే, రాము నీరీతీం బుడమికి రాజుం జేసి యేను వనదుర్లమున వసియింతు నింక 
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మూందం గై కొను గామస మేతం గాంగల బూని కావించుకోరిక లేనికతన, 1610 
'తెరువులు సుకరంబులు గాల దరంగిణీగణము సుప్రతరముగ వనము 
ల్లరము ప్రకాశములుగ సృత్చోరముగం గావింపుం డిపుడు తడ వేమిటికిన్, 1611 

- అని శ్రీమంతము హృద్యం, బను త్తవమము సుప్రసన్న ముగుభామీత మి 
యనువ్రన బలికిన భొగతున, కనియె నచటిజనము సంభృ తానందమునన్, 

. అనఘా జ్యేష్టుం డగునృప, తనయునకు ధరిత్రి నొసంగం దలంచినకతనన్ 
నినుం బొందు నిక్కు_వంబుగ, వనరుహూపాణ్చి యగులవ్మ వారనికరుణన్. 1618 

+ అని యిట్లు పూర్ణ సమ్మద్య జనితము లగు బావ్బబిందుసందోవాము లా 
తని.వెం గురియంగం గాతుక, మున నగ్గించెం దదీయముఖ్య గుణంబుల్. 1614 

-ంధ్రుద్దు. భరతనియు క్ర లగుకర్శ కారులు వనంబున రాజమాక్షంబు6 గావించుట. శ్రుద్దుం- 
. అంత భరతునిశాసనంబున నమాత ప్రచోదితు కై సర్టంబును, సమకట్టి భూమి, ప్ర బెళజ్ఞులును శిబకాదినిర్హాణంబునందు సూత్ర గృవాణకుశలురును దంతుతాయులును _ స్వీకర్హాభిరతు లగుఖననోపజీవులును మృగపతశ్నీ సాధన 
యంత్రక_ర్రలును భృరిజివులును స్థపతులును రాజపురుషులును వెపణీయాది 
యంత్ర కరణాభిజ్ఞులును జలయంతాదినిరాణచతురులును వర్ల కులును మార్ల 
సమికరణసమతర్హులును మొర్లనిరోధకన్చత చ్చేదకులును గూపశారులును 
నుభాకారులును వంశోకర కారులును మార్లప్ర దర్శకులును మొదలుగా౭గల 
సకలజనంబులు శావుసందగ నకుతూవాలత్పుంబువలనం బర్వకాలంబునందలి సముద్రు,నిమహో వేగంబుకరణి శోభిల్దుచుం దమవారిం గూడికొని వివిధవీటక 
ఖనిత్ర కుఠా రాదిసాధనంబులు పరిగృహించుకొని రామాధి ఫీ తే ప దేశంబు 
నుదేశించి ముంగలం జని రందోం నొందజు మార్దనిరోధకంబు లగసకాఖాల 
తాగులస్థాణువృకుంబులు కుఠారటంకోదా త్రంబుల నజికుచు నృతురహిత్ర 
ప్ర, బేశంబుల వృత,ం౦బులం బ్రతీప్టించుచుం గొందటు బలవంతులు విషము. 
భూ ప్ర చేశంబులకుం జని తత్రత్యరూఢమూలవీరణ స్తంబంబుల ఛేదించుచుం 
గొందణు మిజ్బు పల్ల ౦బు సమతలంబు సేయుచు గొందజు వావీకరాపంబులు 
పూడ్చుచుం. గొందజు బంధనీయంబు లై నమ్ ద్రనదీ దుర్లమ ప్ర దేశంబుల సేతువుల బంధించుచు &ోద్యంబు “తై నము ద్ర శిలాభూయిష్టు ప్ర 'బేశంబులు చూూర్లంబులు సేయుచు భేదనీయంబు లై ననదితటాకాదిజలప్ర'బేశంబుల జలదుర్లమార్లంబు 'శేదించుచు. నొందటు స్వల్పప్రవాహరిబుల బంధనంబుల చేత బహాసలిలంబులం గావించుచు। గండు నిర్ణల ప్ర చేశంబులయందు బహాువిధ'వేదికాపరివుండితీకాపంబులు దన్వుచు ని ట్లనేక వ కారంబులనయ్యి 
ప్ర చేళశంబులు రమ్యుంబులు గావిర్రిచిన్ల నాసేనామార్షంబు సుథాలి_ప్పనిబద్ధ భూ ప్ర చేశంబును బుప్పీతవముహీరువాంబును మతోోధ్ధుష్టద్విజగ ణంబును ధ్వజ 
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అయోధ్యాకాండ ము. కరర 

పతా కాలంకృతంబును జందనోదకసంసి క్తంబును నానాకుసుముభూవి తంబు 

నై స్వర్షపథంబుచందంబునస నొప్పె నంత భరతునిశాసనంబున శిబిరాది 

కరణనియు కులు పరస్పరసంగతు లై బహుస్వాదుఫలో వేతంబు లై నరమ 

ణీయ ప్ర, చేశంబులయందు మహాతుం ె డగుభరతుండు నివసించుటకు "శుభన 

తత్రముహూరర రంబులయందు శిబీరంబులు నిర్మించిన నవి భూవణసదృళంబు 

లయ్యును వితానకలశధ్వజాదుల చేత మిక్కిలి భావీతంబులై చదృష్టిచి త్తహారం 
బు లై పాంసుసదృశసిక తామయపరికాలంకృతంబు లై "లె యిం ంద్రకీలా దివ ప్రతిమం 

బు లె ప్రతోళీప రిశోభితంబు'లె పాసాదమాలాసంస | కంబు 1 లె సౌధసహ్రశార 

సంపృతంబు లై, 3 పతా కాధ్వజకోభీకేంబు ఆ ల సునిరి రితేనహోపథంబు "లె లె గృవాక 
పోత పాలికోపరివినిరి ర్మితమహోన్నత శిరోగ్భహ*లంకృతంబు "లో ళ యొప్పె నివ్వి 
ధంబున వివిధద్రువు కాననకీతనిర్మల పానీయమహోమిానస మాకుల యెనజావ్నా 
వీనదిపర్యంతంబు శుభశిల్పినిర్మి తం భై నరాజమార్లంబు. చంద్ర తారాగణ 

మండితం బై నరజనీనభంబుభంగే నతిరమ్యం కై జె ప్రకాళించె నంత, 1615 

నాందీముఖ యగుయామని, యంచు రహీ న్బూతమాగభాదులు పరమా 

నందమున భరతునిం బొగడి, రందంద శుభ స్తవముల నతివై చిత్రిన్. 1616 

. స్వర్శదండాభిహాతము లై చటుల యామ 
దోందుభులు యమో, సె స మురి రొద ల్ల)ందుకొనియె 

మజియు నుచ్చావచస్వనోత్క_్రరము లన 
యి 

పహాద్యములబోరు కలగ నవ్య క్షఫణితి. 1617 

. అతూర్యరవము సకల్యా శొతలముల నిండి శో కసంతాపముచే 
' ఏీతధ్భతి మయైనభరతుని, నాతేతదుకఖమున మరల నారట పెక్సైన్. 1618 

. అంత భరతుండు నేను మోకధథివిభోండం గాను మో రేల నన్నింతగలంచెద రని 

వారి వారించి న్ధ్రు త్రక్షీ _రివరునిం గాంచి, కనుల నశ్ర్రు లు గాజి ని ట్లనుచు బలికె, 

పాపపు కయి జేసిన, పొపంబున వ్యథయు ముహదుపకోశంబు 

న్నావై నిడి తా నక్కట, భూపాలుడు నాకమునకుం బోయెం గంశు. 1620 

నుగుణుండు ధర్మ రతుం డగు, జగతీపతి రాజ్యలమ్మీ జలమధ్యుమునం 

దగ గర్షధారహీనం, బగుపోతముకరణి ని ట్లహో సుడి వడియెన్. 1621 

. మన కెవ్వాండు విభుం డ, య్య్థనఘుం డగురాముభద్రుః డాకై కయిచేం 

దనకుం దానె వనంబున, కనుపం బడియె. గద యపగతై శ్వర్యుం డై. 1622 

దురు వసీస్థు ండు భరతునితో రాజ్యం ఎంగీకి రింపుమని చెప్పుట, యుతం 

. అని బవాప్ర కారంబుల ఏిలపించుచు మూర్చితుం జై ఇక నభరతునిం గని యంతు 

పురకాంళలు సుస్వరంబుగా రోదనంబు చేని రంత ౭ లాజధర్శ్యవిశారమం డగు 

వసిష్టుండు ఛాతకుంఛనుయంబును రమ్యుంబును నుణిరత్న సమాకులంబు నగు 
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సీ, 

నికాకు నాభునిసభామండపంబునకు శిష్యసహితంబుగాం జనుజెంచి యందు. 
బరాన్ట్యా సరణసంవృతం ౫ నకాంచన వీఠంబున నధథివనీం చి టాహ్మాణక్ క్రియ 

— రూ . ళ్ వై శ్వులను మంత్రి సేనానాయకులను భరకిశశ్రుభ్నసుమంత్రులను దోశాంని 

రమ్మని దూతలం బంచిన వా రట్ల కావింప గజాశ్వరథ సంఘటన సంజాశ్రవుష్ణ+ః ఫఘోషంబు భూనభోంతరాళంబు నిండి చెలంగె నప్పుడు మ్రక్చ్రతిజనంబులు 

సభామండపంబునకుం జనుడెంచు -చున్నభరతునిం జూచి చేనతలు శ్రశ్రన 
ఖునిం బో తె నభినందించి రాసముయంబున దిమినాగసంవృతంబును కశ 
జలంబును మణిశంఖశర,_రంబును నగు ప్రాదంబుచందడంబు న నోరనం చౌ శశ 

భాసదనంబు దళరథనుకశోభితం మై తోల్లీ దళరథళోభితం మైనయట్ట్య్వళ 
భాం 

శించు చుంజె నంత భరతుం డార్యగ ణసంపూర్ణ యగుసభను బూర్రచ్చంద్రం 
అధ రా డు శు క్రృబృహస్పతి ప్రముఖ ప్రకృష్ట్ణ గ హయు క్ర యెనశర్వరిం బో ఇెలిం్ప 

చె నిట్లు రుచి రాసనాసీనులగు నార్యులవస్త్రాంగరాగ ప్ర భాజాలంబులం ఖ దోషి 

త్ర యె యాసభ ఘనాపాయంబునందు బూర్జ చంద్ర ప, దో్టోకిత యెనరా క్రి 

చందంబునం బెజరిల్లై నప్పుడు ముని శె నుం డగువనిక్టుండు సభాసదు ల౦దజు 
పను చుండ భరతున కి ట్టనియె, 1628 

ధరణీశనందన ధనధాన్యవతి మైనధాకుణి నీ కిచ్చి దశరభుండు. 
విఖ్యాత మగుశ కృవిష్టపంబున కే౫ రాముండు రాజధర జ్ఞుం డతని 
యాన తి వనమున కరి నీవింకం బితృ భ్రాతృదడ_త్తం మై నరాజ్వ మిప్ప్ర 1 
గైకొని వినివాతకంటకంబుగ నేలు మనభు ప, క్యేశసింహాసనాధి 

తే, నాధు లగువ్రాచ్యులును దావీ ణాత్యులును ట్రై 

em 

దీచ్యులు నుదీచ్యులు సముద్ర, "చేశవాసు 

లమితధనరత్న రాసుల నధికభ క్రిం 
గరము లర్చించి గొల్టు చుందురు మహాత్య, 

మ్ ళచు 

. నావుడు భర్యవి_త్రముం డనం బొగడం దగుకె కయీోసుతుం 
డావచనంబు కర్ణ వుట మంటిన యంత చె కోక మూగ్భితుం 
జై వెస చెలి. దాల్చి గురు నర్తిలి దూటు చు ధర్శ కాంక్ష, న్స్ 
తావిభునిం దలంచుచు. బదంపడి కన్నుల నీరు నించుచున్. 1625 

. శోకగద్దదకంకుం డై కలహంసస్వరంబునం గొండొకసేపు విలవించి పురోహికు 
ను ద్లేశిం చి. 166 

- అనఘ విద్యాస్నాతు డాచరిత బ్ర హ్యచర్యుండు ధీమంతుం డార్యవినుకుం 
డర్హధర్మ్మవిచాకుం డగు రామవి భునిరాజ్యంబు మౌాదృళుం. డెవ్షం డపవారించు 
డశరభునకు( బుట్టి భర్యంబునకుం దప్పి థ్రాతృరాజ్యుంబు నేభంగిం గొందు 
రాజ్య మేనును లచ్చి రాముని సొమ్ముగా భావించి ధర్శంబుం బలుక వై తి 



కే, జ్యేస్టుండును ధర్మసం చేదిశ్రేష్టుం డాది రాజనహుపోపముం డగురాఘవుండు 

దశరథునియట్ల యాధిపత్యంబు సేయ, వలవచే శాశగ్టీతంబుగ వసుధ కెల్ల, 1621 

'ఆ. విను మనార్వజుష్ట వునుచితం బగుపాపు మేను జేయ నోఫ నీయకొనిన 

రఘుకుల ప్రభూత రాజులలో నంశ, పాంసనుండం గానె పలుకు "లేల. 1628 

తే. కై కచేసిన యపరాధ కార్యమునకు, సీయకొనల జాల నిప్పుడె యిచటనుండి 

దారుణారణషిగతుం డగుదాశ రధికిం జాయ గిలినమన్క_రింతుహ సములు మోడ్చి. 

క. రాముని దోడ్కొని వచ్చుట, కీవుయిం జనువాండ నత డహీనగుణాశ్యుం 

డీముల్లోకము లైన న, సామాన్య ,ప్రాడి నేల జాలు మహోత్తా. 1680 

చుడు భరతుడు వసిన్థునితో శ్రీరాముండే రాజ్యాధిపతి కానలయు ననుట. శుభం 

క, అని ధర్మ మూంది పలుకుచు, దనవాకక్టము లాలకించి 'తద్దయు. టరిపు 

జ్ఞనము పులకించు చుండగ, మునిపకి కనియెం బ్రసన్నముఖుం డై మరలన్, 

ఉ. నర్షితేధర్ష శ్రీ ర్తి రఘువర్య్యుని గాముని సాధుసన్నిధిం 

బార్గన సేసి కృమ్మణC బురంబునకు న్వెసం దోడి తెత్తు న 

య్యర్థము గాక తక్కిన జటా-జినము లడియించి కానలో 

సార్థకవృ త్తి లత్మణునిచాడ్చున రామునిం గొబ్బి యుండేదన్. 1682 

వ. పురోహిళతామాత్యబాంధవు లందటు విను చుండ నానేర్చువిధంబున సర్వో 

పాయంబుల బలాత్కరించి రాముని. బురంబునకుం దోడొని వచ్చెద, 1688 

క, ఇంతకు మును ఖనికులు క గ్యాంతికులును మార్లకోధ కాదులు నాచే 

నెంతయుం బ్రయుక్తులె చను, టంతయు మో రెజబుంగరయన్టియాత్రాభిరలెన్ , 

వ అని యిట్లు వసిష్టునితోం దగిన తెజింగునం బ్రత్యుత్తరం విచ్చి సమిపం 

బున నున్నమంత్రకోవిదుం డగుసుమం త్రు, నవలోకించి నీవు మదీయశౌస 

నంబునం బురంబులోన యాత్ర, సాటించి బలంబుల నాయితంబు గావింపు 

మనిన నతం డట్ల కావించిన దత్త ణంబ బలాధ్యతులును జారులును సమా 

జ ప్ప యెనబలయాత్ర నాకర్టించి సంప్రహృష్టచిత్తు లై రప్పుడు యోధాంగ
న 

లందజు యాత్రాగమనంసు విని పరమానందభరితాంతకకరణ లై సత్వరం 

బుగం దమతనువల్లభులం బ్రయాణంబున కుద్యు కులం జేసిరి బలాధ్యతములు 

వాయగోరథ సుంద నశకటమాతంగంబుల చేత
 సజ్ఞం బె నచమూసమూ హం౦బు 

చుం బ్ర'వోదించి రంత భరతుండు గురుసన్ని ధియందు సుమంత్రుం జూచి రథం 

బాయి త్తంబుం జేసి తె మ్మనిన నతండు తదగ్గిచనానురూపంబుగా జవసత్వసంప 

న్నంబు ఆ శహయంబులం బూన్ని సజ్ఞంబుం చేసి తెచ్చిన డానీం బ్రదవీణ 

పూర్యుకరబుగా నారోహించి రామదర్శనలాలసుం డై సెన్యస మేతంబుగా 

వెడలె నప్పుడు సుమంత్ర చోదితు లై పురంబునం గలభ్రావ్యాణతు త్రియవై శ్వ 

శూద్రులును బుత్రమిత్రకళ త్ర శ్రాతృస మేతేంబుగో యథా
 ర్హ్రయానంబు 'లెక్కి 



క38 గోతీనాథ రామాయణము 

ళో 

యతనిపిజుందం జనిరి మంత్రి పురొ హిత సామంతబంధుసువ్భాజ్జనంబు లనేక 
శతాంగమాతంగతురంగంబు లెక్క భరతునియ ౫ భాగంబునం బోవుచుండిరి 
కానల్యయు సుమిత్రయుః గ్రైగయుం దక్కి నయంతంపురకాంతలు రామా 
నయనసంన్ఫొష్ట ల భరతనియోగంబునం జను చుండి రివ్విధంబున. 1685 

రురు భినతుండు సైన్య సమేతంబుగం బయనం బై వెడలుట. ్రుద్టుం 

. భరతశాసనమున రామభాద్రుం జూడం గలిగె నని మేనం బులకలు గృమ్బు దేర 
వేయిభంగుల భరతునివెంట. జనిరి, వీరు వారన కమేటివీటివారు. 1686 

. సకలనీలాంబుద శ్యామలకోమల గాక్రు రాకాసుధాక రోల్తాసీవదను 
గవీకరోద్రపవితరాజీవతా మాతు నాజానుబాహు మహాను భాను 
రమణేయగళు మహోరస్కు_ ముహేప్వూసు సుకపోలు సులలాటు సుగుణజూలు 
స్థిరసత్వు. జారునానికు దృఢ వ్రతు గూఢజస్రు సుదంష్ష్టు?. బ్రసన్న తేజుం 

. గౌస లేయుని నెప్పుడుగాంచంగలుగు, నెపుడుభావంపంగలుగునవ్విపులయతళునిం 
జూచినంత నె చనుంగాదె శోక మినునిం గాంచినంత నె విరియు చీకటులకరణి, 

రురు భిరతుండు గంగానది జేరుట, శురుం- 

. అని బహు ప్ర కారంబుల రామునినుహీినుంబులు వక్కాణించుచుం దద్దర్శ 
నలాలసు లై వర్ష విశేమంబున నన్యో న్యాలింగనంబు. గావించుఛుం 'బెన్నిధి 
కడకుం జనువేదలచందంబునం జని రప్పుడు పురంబునం గలగజంబులలోన. 
దొమ్మిదివేలగజంబులు నటువది వేలరథ౦బులును లతుగుజ్బ్జంబులును భరతుని 
వితుందం జనియె ముశ్రాపద్య రాగాదిముణిసంస్కా_రకులును గుం భ కారులును 
నూ త్ర కర్శకారులును శ స్త్రనిర్హాణోపజీపులును మయూరవింఛ చ్చ శ్రవ్యజనాది 
కారలును గరపతశతో, పజీవులును దంతీకుస్య వేది కాదికాంత్యు త్పాదకులును 
దారురత్నాదిరం ధ్ర కారులును దంతమయపు త్రి, కావీఠశిబికాదికారులును సుధా 
లేపనకర్య కారులును జందనక స్తూరికాదిసుగంధి ద్రవ్యోపజీవులును బెలాభ్యం 
గాదిన్నానకారులును గంబళభావకులును నుద్వ _ర్తన కాగులును వై ద్యులును 
భూపాదివాసకులును మద్యకారులును రజకులును గానుప్పథానులును 
ఘోష ప్రధానులును శై లూములును శైవ ర్తకులును వేదవిదు లై నటబ్రావ్యాణు 
లును మొదలుగా గలనాగరు లందు దాన్రుమృష్టాను లేపనులును శుద్ధ 
వస్తధారులును సువేపాథ్యులు నై పుత్ర దారాదులం గూడికొని గోరథాది 
యథార్హ్హయానంబు లెక్కి_ సుందరగమనంబున భరతునీవెనుకం బోన్రచుండిరి 
యి_తైెజంగునం జని చని యచ్చట రామసఖుం డగుగుహుండు బంధుసహీ 
తంబుగా నివసించి యుండు నట్టిశ్చంగి బేరపురసమిపంబునకుం జని యందు జ కృవాకోపకోభితం బగుగంగానదిసమిపంబున మైన్యంబు విడిసె నవ్పుడు 
గంగానది విలోకించి భరతుండు సచివుల కి ట్లనియె, 1688 



చ, 

చం 

వ 

ర్ం 

అయోధ్యాకాండ ము. 053 

బలముల నిచ్చట౯ విడియం బంపుండు నేం డిట వశ మించి స 

ల్ల లితజలంబులం దగ నిలాపతి కౌరి ఏక మాచరించీ ని 

క్చలమతి నెల్లి వేకువనె చయ్యన నీనడి దాంటి పోద మ 

త్థలఘుపరా క్ర " కృమశ్రు ము ననర్ల ర్భశిలీముఖు రాము జూడలోన్. 1689 

అన విని యట్టకాక యని యీందజుం బావనజావ్నా వీతటం 

బున జతురంగమై న్యముల మూదముతోో నిడియించి మించి భా, 

రనిరతు లై యథార్హ్హ శిబిరంబుల నుండీరి కార్యచింత న 

మ్మానుకులవర్థ నుం డుచితమందిరమందు వసీంచె నెంతీయున్. 1640 

అంత భరతునిరాక యతింగి నిపూదనాధుం.డ్షగుగుహుుండు తనవారి నందటు 

రావించి గంగాతీరంబున సె ఛై న్యంబు సాగరసంకాశం బె యనంతం జై మనం 

బున కై న నచింత్యం బై బై యున్నది రథంబునందు. గోవిదారధగ్టజంబు ౫ గనుపట్టు 

చున్నది గావున. 1641 

ధరి గుహుడు భరతునియహాక్చి శంకించి కేనవారితో నాలోచించుట, చ్రురుం- 

. ధనకోశంబును దుర్గము ల్బలము వాద్యం ల నసాన్రూ,జ్యముం 

చనపా లేసీ విత్వ్యూణ మిీో6గుటకు. గాంతారోర్వి వర్తింప బో 

యిననామిత్రుని రాముభద్రు మరల న్టింసింప సాటోపుం డై 

పనిగా తూడు సేనతో భరతుః డీపాపాత్తునిం గంటినే. 1642 

. ఇతండు దురంతేపిక ముం డహీన భుజూబల శాలి పని ను 

ద్ధతభుజసక్వయు_కీ క నరికట్టం దలంచితి మేని క్కుద్ధుం డై 
యతులశరోద్ధతి న్య న,నల నందటిం గాటియె పెట్టు. గాన మో 

రతిశయయు క్రి నొక్క_-మొగి నణ్ణము కట్టుడు. గంగ శేవులన్, 1648 

=, అనఘుడు సత్య వాది చరితార్థుయ శాఘవుం డెల్ల భంగుల 

న్మనకు విభుండు మిత్రు డతిమాన్యుండు గావున నాత్రిలోకపూ 

జుష్టన కొకహోనియుం బొరయ కుండువిధంబున6 గావం బోలు మో 

రనుప పమబుద్ధి నాక అిపినట్ల యొనన్నుండు కర్త ర్ల థారకుల్., 1641 

వుజియు మాంసమూాల సలాశను చ ్థనరవవు బలవంతులు గూడికొని 

యేనూజోడలయం దొకొ గార్ గా డకు6 బృ త్యేకంబుగాం గై వర్తకళతంబు 

నిలుచునట్టుగా సంఘటించి స్వబలంబులం గూడి పో తారోవితమధుమూగాల 

ఫలాదికు లై తిర్గప్ర చేశంబుల రశీంచు చుండుండు భరతుండు రామునియెడ 

నదుష్టుం వ్ చే స యిప్పుడ యీాసే న చేవుంబున గంగానదిం దవంప నిత్తును, 

రుడు గుహుండు భరతునిం జూడ నరుగసట. ద్రైధం- 

అని వారి వారి న్యయైఫ్ట పనులకు నియమించి రుచ్యుఫలములు మధువుకా 

ఘనవమాంసము. గానుక6 గొని,పనివడి తానరిగ గుహుడు భరతుని. జూడన్ , 
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తే. ఇ శ్తెజంగునం దమకడ శేగుదెంచు, గుహుని నబ్బంతటనె చూచి గురుమునీవ, 

ర్ 

నంజలి ఘటించి నయవినయజ్ఞు డైన, నూతపుత్రుండు భరతుసిం జూచి పలికే, 

అనఘా యీవచ్చునిపా,దనాయకు(డు రానుసఖుండు తడయన్ కును గ 

నాన వచ్చు చున్నవాం డీ యనచే బతి యున్నకందు వది చెలియ నగున్, 

నా విని భరతుడు సంతో,పావిష్టృతచిత్తుం డగుచు నతని రయమునకా 
రావింపు మనవుడు6 దదా, , జ్షావిధి సూతుండు సమ్ముఖంబు ఫఘటించెన్ . 1649 

. ఇమ్విధంబున ననుజ్ఞాతుం డై గుహుండు జాతిసమేతంబుగా భరతునొద్దకుం 

జనుదెంచి నమస్కరించి దేవా యూచబేశంబు మికు గృహారామభూతేంబు 

భవద్దమనాని వేదన ంబున వంచితుల మైతి మే మందజుము భవదధీనులము 

గావున స్వకీయం మై న దాసకులంబునందు నివసింపు మనీ విన్నవించెద మనిఫలికి 
వెండీయు నిట్లనియె. - 1689 

. ఆర )కువ్క_ముచ్చావచం బనుపబులము, మృొష్టఫలములనుధువు. బర్మగృహించి 

యిచట నేంజెల్ల ననీయిం౦చి యెల్లి 'తెల్టవాజి నంత నెయరుగుముబలయుతముగ, 

. అని సౌహార్షనికేమం, బున బలిశెడుగుహునివచనములు విని వదనం 

బున చె దై న్యము దోంపంగ నా, శనితో హే పహాత్వర్థసంహి తంబుగల బలికెన్. 1652 

. పరనుసఖా నీ వొక్కండవె యీద్భృశం బగునైన్యంబు నభ్యుర్చింప నిశ్చ 

యించితివి గావున రామునియందు నీకుం గలభ_క్తిస్నేవాంబు లెల్లవారికిం 

"దెల్లం బయ నీయాదరణంబువేతనే యే మందజుము నీచేత నర్చితు శై లెన 

వార మతి మిది దురత్యయం బగుగం గానూపం దీజేశంబు దుష్ప? వేశం 0 జే 

మార్షంబున భరద్వాజా శ మంబునకుం జనియెద మనిన విని గవానగోచరుం 

డగుగువుండు కృతాంజలిపుటుం డై డై_నరేంద్రా యేను ధనువ్మంతు "లె "లై నమచీ 

యజాతులం గూడి నీపిటుంద నరుగుబెంచెద నీవు చెనాసమేతుండ వె చను 

టకు. గారణం బేమి మహాత్తుం డై నరాముని కసక్ళతి శేయుటకుం బోవు 

చున్నవాండ వని సందియంబు వొడము చున్నయది యనవుడు గగనంబు 
మూడ్కి_ నిర్మలుం డగుభరతుండు వెండియు గువాునిం జూచిళ్ళ క్షనా కర్టంబుల 

ని ట్లనియె, 1658 

ంద్రడు భకతుండు గుహునకు నిజాగమనకారణము6 దెల్పుట. శ్థుఢుం- 

. అనఘరాఘవు(డు నాకన్నయుంబితృతుల్యుండా చార్భ వరుడు నియానుకుండు 

వందనీయుండు సదావర్ష నీయుండు గురుం డమ్మహాోత్తుని చరణాబ్దములకు 

భ క్రితోం బ్రణమిల్లి ప్రార్థనం గావించి దండకారణ్టమధ్యముననుండి. 
మరల దోడా,ని"ః వచ్చి “మహిత రాజ్యపదస్థుం జేయంగం గోరి యాసేనయలాడి 

ఆ. పోవుచున్నవాండ బొంకు గా దీమొట, నమ్ము మదికి సందియమ్ము వలదు 
కలియుగంబు గాదు కల్లలాడుటకు నీ జెందమందు కంక నొంద వలదు. 
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వ. అని పలికిన సంహాప్టచిత్తుం డై_ భరతున కి ట్లనియె. 1655 

ఆ, అప్రయతశ్నేలబ్దమై నసా న్రూజ్యుంబు, నవల ద్రోచి పుచ్చి నందువలన 

దశర భేంద్రతీనయ ధన్యుండ వై తివి, త్వత్స్పమాను. డొరుండు ధరణి లేండు. 

కే, గవానమునం గృఛ్ర)గతుం డై నకౌసలేయు 

మరల దోడ్కొని వచ్చుట కరుగు చున్న 

వాండ నని పల్కి_తివి గాన వసుధలోన 

నీయశము శాశ్వతం బయి నెగడు నధిప. 1657 

ఆ. అని బహూకరించెనంతసూర్యు(డుగ్ధు, ౦ కె, రా త్రిదో చెండమము గృమ్మెభ
రతు 

డచట సంధ్య వార్చి యనుజయువంబుగా 6 బర్ల తల్బమందు? బవ్వళించి 168 

వ. అప్పుడు శోకానర్దుండును శోకమూల పాపళూన్యుండును నుహాత్ముండు నగు 

భరతునకు వాగగోచరం బై నరావముచింతామయకోకంబు సముపస్థితం బయ్యుం 

బదంపడి కోటరసంసక నహి వనదాహాోభిత స్తం బె నపాదపంబుంబో లెశోకాగ్ని 

యంతన్షాహంబున భరతునిం దపింపం జేయు చుండె నిట్లు భరతుండు సూ 

ర్యాంశుసంత పం డై నహినునంతుండు పీ ముంబుం బో ల శ్లోకాన్ని ఎంభ నం 

యైన స్వేదోచకరిబును సరీగాత్రంబులవలన నించుచు ధ్య్యాననిర్హ రశిలాసమూా 

వహాంబును నినిశ్ళ ఏసికధాతుసంకుబంబును దె నిపొదపసంఘంబును శో కాయా 

సాధిశ్ళంగంబును బ్ర మోహానంతేస త్హపంబును సంతాపౌషధి'వేణువు నగుకోక 

శెలంబుచేత నాక్రాంతుం డై నిట్టూర్పులు వుచ్చుచు లోకాపవాదంబునకుం 

దలంకుచు! ౫ కేయి చేసినదుర్శంత్ర,ంబునకు నిందించుచు దశొగథునిం దలంచి 

కన్నీరు నించుచు రామభద్రు నెప్వధంబునం జూతు నని తనలోనం దాను లజ్జిం 

చుచు నతేనిచి త్తంబు నకయుటకు: దగినయు పాయం బూహీంచుచు హత 

యూథం 'బెనవృషభంబుభంగీ నా ౦వించుచు హృడయజ్యరార్ది కుండై సుఖం 

బెలుంగ క యకా గ చిత్తుం డై గృహాపరి వారసహీి తేంబుగా దుగఖంచుచు 

ని ట్లనేక ప కారంబుల విలపించు చున్నసమయంబున గవానగోచరుం డగు 

గుహుుండు భరతుని. దగిన తెజుంగున నాశాషసించుచు రానునిమహాను భావ 

త్ర్వ్రంబుం బ్రశంసించుచు నంతకంతకుం బ్ర సంగవశంబున లతుణుని సుహృదా — 

వంబు వక్కాణింఛుతలంన్రున ని ట్లనియె, 1659 

రురు. గుహుడు భరతునికి లత్మేణుని సౌహోర ౦ బశివర్థిం ది వప్పుట. చుర్టుం- 
(లు 

రో . అనఘా రాముడు ఫర్ణతల్చ్బమున భాశ్వాయుక్తుం డై పవ్వళిం 

చిన దద్రకుణ మాచరించుటకుం బ్రస్ఫీతాంబ కాసు ల్భరా 

సనముం గ్గ కొని కన్ను మూయక మహోసంరంభి యై యున్నస 

స సుమన జ ఇ చేస తపండ న. 
జ్ఞన సన్యాన్యూ సుమిత్ర పటి గని నే సంతాపత ప్పుం వై 1660 

వ, ఇ ట్రంటి, 
1601 

య 
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ed ఇగ తే. ఛానుకులవర్యచూడు మిోపర్షతల్ప, మింపుమెణి యనీకొఆక్రుం గల్బింపంబడిన్చ 
నిందుసుఖని ద్ర చేయుము సందియంబు, వలదుసుకుమారు(డవ్ర విన్న నాంకప 

చ. అనభఘచరి త్రై నీదుకృప నందినివాండను గాని సజ్జనా - 
వనగు ణధుర్య యేను గడవాండను గాను సుమయ్యి యీనిశం 
బనివడి బంధువు ల్పకులు భ్రాతలు సైన్యము గొల్వ నిద్ర మే 
ల్క_నియెకునంతదాయశో మిము గావెదం గంటికి జెప్పశై వడిన్. 1662 

కే, నాకు రామునకంశు మనకి ప్రియుండు 
వసుభలోపల నన్యు( డెవ్వాండు లేండు 
చేవ యీ యర్థమందు సందియను వలదు 
పరం నీమైక్హాల బొంకులు పలుక గలనే. 1664 

క, రామునియను గువాంబున, నీవహిలో యశము సౌఖ్య మిసంపదయు 
నేమంబు ౫లి7౫ శ్రియసఖు, భామాయుతు నిమ్మ హోత్మ్ముం బరిపాలింతున్, 

తే, గవానసంచారకుశలుండు గాన నాకు, చెలియని దొకింత లే డిందు దీరవర 
భండనంబునం జకుగంగబలము నైన, సరకుగొనక వారించెద సత్య మీంత. 

ఉ. నా విని యాకకుత్ స్థకులనాథుండు నా నృరికించి పల్కె నో 
భూవినుతప్ర తాప విను ముజ్జగ మేల జాలునట్టియీా 

భావజసన్ని భోం డిచటం బర్జతీలంబునం గూర్కు చుండ నా 
కివిధ్ధి నిద్ర వచ్చు సుఖ మేటికి జీవిత మేల చెప్పుమా, 1667 

కే, సంగరంబుల నెవాగీడు సకలనిర్ల 

రాసుళుల నైన రత్నేంస నలవి గాక 

యలగు నారానువిభుండు నీకాన్వితముగ 
నేడు తృణతల్పములం గూర్కినాండు కంక. 1668 

"లే, ఘనతపమువేత వివిధయాగములవేశ 
దానముల చేత సకలమంత్ర ముల చేత 
బ్రాప్రు జై తుల్యగుణుం డయి పరాం గాన 
జనకున కతి ప్రి యాత్మ జం డనఘు యితండు, 1669 

ఆ. అట్టిరాఘవాన్వయ ప్ర దీపకు డై న, యితడు ఘోరవనికి నేగు చుండ 
గాంచి తండ్రి మైన గవ్వారీపతి మను, ననెడువూట సందియంబు గాదె, 1670 

వ. వితృమరణానంతరంబున మేదిని యనాభ యె యుండ గలదు. 1671 
లే, సాంద్ర భొంగి నంతళపురసతులు ఘోర్క కోకరోదన మొనరించి సొలసి యూర 

కున్న నుపరతనాద మై యుండు రాజు సదిన మిఫు డని తలంచెద సచివవర్య. 
క, మాయయ్యయు గాసల్యయు, మాయన్నయు నేటిరా త్రి మవానీయగుణ 

శ్రీయుతుల మమ్ము గానక, పాయక ₹ఇమీపగిది వీట బ్రదుకుదు రకటా, 1678 



అయోధ్యా కాండము, 898 

"లే. వీరవరుః డై నతనయుని విపినయా త్రం 
దలంచి కోకాన్నిచేం లాలి తనువు వడుచుం 

గాని కౌసల్య మని యుండం గలదె యింక 

నాయమవితాన మాయమ్హా యడలు. గాదె, 1674 

క్, ల్ర్ద్ద్న భూమిోశ్వరుం డా, యిద్దజిముద్దియల పాటు హృదయంబున దాం 
బెద్దయు జింతించి ఘనవ్కి పద్దళం బ్రోపించి మేను ౧చాయు నిజముగాన్, 1615 

ఆ. ఇట్టిమాట దలంప నంతయు నాగుండె, యవియు చున్న దట్టియడలు మాని 
సన్ముదమున నేడు జొమ్మునం జె య్యిడి, నిదృవోవ నెట్లు నేర్తు నయ్య. 1616 

"లే, వను లే కున్న మజ్జనయి త్రి వీన్న, కొడుకు “పక్షి ౦చి జీవించు నడలు దక్కి 
యీమహోత్తుడు లేకున్న హితవ రేణ్య, యేకసుత న యెట్లు బ్రతుకు. 

"తె, రామభద్రునిం గోసల రాజ్య పట్ట, భద్రుం చేసి మనోరథప్రా వ్ గాక 

మున్నె థౌపతి పరలోకమునకు బోవుల గార్భమంతయ వ్యర్థమైకడచె నకొట. 

వ. అన్ముహాత్తుండు మావచ్చునందాంక మని యుండం డేని యతని సంస్కరించి 
భర రతాదులు సిద్దార్థ లె రవ్యుచత్వర సంస్థానంబును సువిభ క్షమహాపథంబును 

రమ్యుప్రానాదిసంపన్నంబును సర్వరత్న విభాషీతేంబును గజాశ్వరథసంబాధం 

బును దూర్యనాదవినాడితేంబును సర్వకశ్యాణ సంపూ ర్ల ౦బును వృష్టపుష్ట 

జనాన్వితంబును నారా మోదానసంపన్నంబును సమాజోత్పవసంకులంబు 

నగుసా శేతనగరంబున స సుఖంబు లనుభవించు చుండుదు శేను సమయకాలం 

బతీతం బగు చుండం గృతప్రతిజ్జుండై సేమంబున నున్నరామునిం గూడి మర 
లల బురంబు! బ్ర వేశించు భోగ్యంబుం గాంతునా యని యేతాదృశంబు లగు 

దుకీఖాలాపంబులు నాతో నాడు చుండ నంతలోనం ,బ ద్రభాత కాలంబయ్యె నంత 

'రాముండు మేల్మాంచి తానును లకణుండును నిమ్మహో హోనదీతీరంబున జటా 

వల్క్య.లంబులు ధరించి బాణ బాణాసనక్చపాణంబులు ధ భరించి వ్య వేవమాణులై 

నీతానహీతంబుగా నిమ్మహోనది ను త్తరించి గజయూథ పులచందంబున సుఖ 

లీలం జని రని యిట్లు గుహుండు రామవృత్తాంతంబును లతుణుని పరిదేవనం 

బును సవిస్తరంబుగా నెజింగించిన విని సుకువర్ణారుండును మహాసత్తు ఏండును 

నసీంవాస్క_ంధుండును మహాభుజుండును బుండరీకవికథాలాతుండును దరుణుం 

డును బ్రీయదర్శనుండు నగుభరతుండు స్వాభిలషి త కార్య సంకటంబు సంజాతం 

బయ్యె నని చింత నొంది ముహూ _రమాత్ర,ంబు పరవుదుర్త్యనస్కు ౦డై పదం 

పడి తొ త్ర విద్ధం చె వమహోద్వీపంబుకై 'వడిం బుడమిపయేం బడియె నతని 

దురవస్థ ( వాటే యాసన్నస్థితుం డై నశత్రుఘ్నుండు శోకకర్శితుం డై యతనిం 
గాంగిలీంచికొని య చై ఎర్నాదంబున రోదనం టు. జేయుచుంటె నయ్యిద్దజం 

బరికించి భర్త వ్య సనకర్శిత లగురాజకాంతలు హాహాకారం౦బులు సేయుచు 

0 Cn 
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ధరణిపయిం బడి డీక్టస్వరంబున విలవించు చుండి రప్పుడు తపస్సిిని యగుకాస 
ల్య శోకలాలసుం డై నభరతు ననుసరించి యుపగూహనంబుం జేసి కోకా 
యాసవిశేషంబున విలవీంచుచు ని ట్లనియె, 1679 

రుడు కౌసల్య భికతు నూజడించుట. చుణ్రుం 

చ, అనఘ చరిత్ర నీతనువు నంటవు రోగము లివ్పు డీకులం 
బునకు విభుండు నీవు తీలపోయంగ. (ప్రాణము నీయధీన మా 

మనుజవిభుండు పోయిన గుమారుంటు కానకు వేగిన నృహీ 
న్నినుం గని యింక మాకు గతి నీవె యటంచు. దలంచి మదిన్, 1620 

తే, ఒకలం శ్రాణంబులు ధరించియున్నదాన, నట్టిధీరుండ వివ భె భె ర్యంబు విడిచి 
యిమ్స్ధంబున దురఖంప నేమి గలుగు, నిచట వు మ్థాదరించువా రవ్వ రింక, 

ఆ. అనను చరిత లత్మణున కం గీజేమేని, వినగ బడెచె  యేకతనుజ నైన 
నాదుప్ప శ్రి తకునకు నాతినీశకుం గానీ, కహ మేమి వింటి కాననమున,. { 692 

ర్ అనియిట్లు పెక్కు.విధముల, జననులు లవింప నాశ్వోసన మించుక పొం 

ది నితాంతనోకుం చె తే గుహుం గనుంగాని యిట్లనియె నతేంకు గద్గద ఫణేతిన్, 

ఉ. ఓయి నిషపాదనాయక సమున్న తవిక ను నా౭టికేయి తొ 

నేయెడ నుండె రామవిభుః జెచ్చట్ నుండె మహీజ లత్ష్యణుం 
'జేయడ నుండె నేని భుజియించిది యెట్లు వసించి రెంతయు 
న్నాయెడం గూర్తి ౧ దేసీ కరుణ న్వినివింపం గదయ నావుడున్ , 168} 

అ. గుహుందుహృృష్టుందగు గుచు కోణీశసుతుంజూచి, యోమహానుఫోన రాముండిచట 
కరుగు చేర నతని కాహాోర మిడుటక్ు, నన్నమును ఫలంబు లర్థి 6 సొనుచు. 

తే, సఖులతోలసాడీ యెనట్లు చని ముదంబు, వెలయ నా కెచ్చినపదార్థవిసరమెల్ల 
భక్తి నర్పించుటయు ధర్మ యు క్రి నన్ను, గరిమమన్నించి యవియన్నిపరివారించి. 

వ. మేము జానంసు చేయనలియుంగాని ప్రతి గహీంసరాదని నన్ననునయించి, 

యయ సహుండు భరత్తున కంస దీళథమాలం మువనందడ్తు రామళ య్యా 6 జూాపుట శుఢుంా 

తే. లక్షణుండు తెచ్చి యిచ్చినరమ్యు గాంగృతోయ మింపారంగ్రోలి సీతాయుతముగ 
నౌపవాస్యంబు సలిపి తమోరిగ్రుంకు, నపుడు సంధ్య నుషానీంచి యంతమింద, 

వ. సౌమి త్రి విరచతకుశ తీల్పంబు మీద సీతాసమేతంబుగా నధివసించె నంత 
లవ్షణురేడు ఏమలజలంబులం దదీయచరణంబులు గడిగి తడి యు త్తి కొండొక 
కప్పు నానా వధకు రూం మలు గావించి పదంపడి జ్యాఘాతవారణాంగుళిత్రాణ 
వంతుండై శరస ంపూక్ణాంబు శై లై వతూణీరంబులుధరించి సజ్యం బై న కార్షుకంబు 
కలం చాల్చి శయనష ద్రాహారంబులు వర్ణించి రామునిసమిపంబునం సాలిచి 
యుండె నేనును జాపబాణధరుండనై యతేంద్రి తుండ యా త్తకార్తు కు లైన 
జ్ఞాతులం గూడి ముహేంద ద్రకల్పుం డగురామెనిః బరిపాలించుచుం దదంపికం 



సీ, 

అ యోూధ్యాకా౦డ ము, లి9ర్ 

బునం గొలిచి యుండితి రాముండు సవ్వళంచుటకు రచించినతృ్కణతల్పం విచె_ 

యింగుదీతరుమూలంబున నొప్పు చున్నది విలోకింపు నుని భరతునకుం జూపిన 

నతండు మంత్రి సహితంబుగా నమ్మహీరుహమూలం బునకుం జని యచ్చటనున్న 

తృణశయ్య నవలోకించి కన్నీరు + నించుచు జనయిత్ర్రుల క్ర ట్సనియే. 1659 

. గుబుతుగC దల్దులార కనుంగాంటి ర రాముడు నంటిశు తా 

నిరపముధర్త్మయు_క్రి శయనించిన కర్క_శపర్ణ్యతేల్ప ను 

ప్పరమనుఖార్హు. c “డంచితకృపాలుండు ప ప జ్కీరథాత్క జుండు నుం 

దరసుకుమూరు (6 డిట్టికళినవీ,తి పెం బవళింప నర్హ్ము (జో 1690 

రుడు భరతుడు శ్రీరాముడు శ యనించినత్పణతల్పంబుం జూచి దుగఖించుట: చ్రుధుం- 

. సరసపదార్గము ల్లుడిచి సన్నపుటొల్లియం గట్టి దీ ప్తహే 
యు ౧ య 6 అని 

మరచితసౌధ భాగముల మంజులశ య్యాల. బవ్వళించు న 

పృరమసుఖోచచితుండు జలపానము. జేసి మహీజమూలనుం 

దిర వగుపర్శతల్పమున చేకరణి న్వసియిం చె నక్కటా, | 1691 

పుష్పసంచయచి త్ర తములు చందనాగరుపరివముళ యుతీములు పాండ రాభ్ర 

సందీ ప్పములు శుకసంఘురుతేంబులు మంజులా స్తరణసమంచితములు " 

కృత హేనుకుడ డ్యంబు లతి తిగీతవంతము లే మరాబత రమస్టభూము లద్రి 

కల్పరబు లగునవ్య కాంచనప్రైసాదసాధ విమాన రాజములయందుం 

వ. గాహాళవిచిత్ర రవమృదంగస్పనముల, సూతవమాగధగాయక స్తుతిరవముల 

సంప్రబోధితుం డగు రామచంద్రుం డిట్టి,  కఠినథారుణిపై నెట్లుగా వసించె. 

తే, లలిశనుకునారతను? డ్ నరాముం డేడ, చీయి౭ గఠినోర్వి పై 6 బవ్వళించుకేడ 

నుదకములంగ్లోలి యుపవాసముండుకేడ, నకటస్వప్నంబుగాక యథార్థమగునె, 

తే. నూూండులోకంబులు భుజా గృమున ధరింపంజా జాలినట్టియినాన్వయసా్తమి కిట్లు 

వ, 

క, 

కథిన మేదిని వసీయింపం గలిగె నకట, కాలము దురతేగియం బెంతేఘనున కై న 

ఇది మహాత్ముం డగురాముండు పవ్వళించినతృణతల్పం బు 'కఠినస్థండిలంబుమిాం 

ద రచింపంబెడియున్న దిచ్చటితృణం బంతయు౯ దదీయ గాత్ర, ౦బులచేత వ్మెర్డి 

తం బై యున్న దని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 1695 

. షోండిమితో బి దేవాపతిపు క్రి తిక నై యజరాజసూళకికి 

న్లోడలి నె దగజ్జనమనోవారు రామునిం "జెట్టం బట్టియు౯ 

నేం డేటు క ు కష్టముల్ పడితి జే నని జానకి డిం లు నీ 

జోడనె యంత నంతం గనుపక్షై6 దదంజనమి శి, శాశ్రువ్రల్. 1696 

ఆభూసుత యిచ్చట ది, వ్యాభరణో వేత యగుచు నటు నిద్రింపం 

గాం బోలు నంత నంతేన, శోభి చెడు డత్సువర్ల సుందరబిందుల్ 1697 

శే, మజియు నిచ్చోట భూపుత్రి మగనింయాడి, భా 'తకా శేయపరిథా నధారుణిపయిం 
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బన్వళంపంగం బోలు తత్పటనివిస్స, తంతుసం తాన మంతంతం దజచ్చు దోణ్చా, 
. చాల గోల ముదరాలు నుహోనుకుు, మారి మేదినీకువూవ యిట్టి ఇవే _ 

జో అ ర్ం ఇ & వ్ 
నవ నభూవియందు గాత్రింబు వై చిన, గండుళిలలు డాశీ గంద కున్నె. 1699 
పుటినది మొదలు బంగకు, తొట్టయలో నూంగసతికి దుస్తరముగ జే లు 

/ జాం 

. సతీయు సుకుమారియును సుఖోచితయు నైన 
జనకనంవని నిజనాధసహిత యగుచు 
బరంగ నీతృణళయ్య వె బవ్వళించెం 
గాంతలకు ఇ ర్రృశేయ్య సుఖంబు గాదె. 1101 
ఆరాము(డు నుత తమున, చారయుతుం డగుచు నిట్టితల్పముమిందం 
గూరికెం గావున హోమీ, కారణమున? గ డున్ఫళంసకర్చుండ నై కిన్. 1703 

. సరసుడు సార్వభామకులజూతుండు సర్వీజగల్సి)/ యుండు పు 
ణష్టర తుండు పచ్చ నేత్రుండు సుఖాన్వ (డు సత్చిగయదర్శనుండు సుం 
దరతనుం జె న రాఘవః ఉనానయ రాజ్య సుఖంబు మాని తా 

ఎ © me 
అరమ నణమజి యింతి తేక కకనావని నెట్లు వసించె నక్కటా. 1708 

. ముటీయు విషరుకాలంబున సన్న యగు రామభద్రు ననువర్హించి ప్రియదర్శకం 
నును మవాంిభాగంద్రు నగులక్షణుండు ధన్యుం డయ్యెం బత్యనుసరణం బున నై దేహి కృళతార్త యయ మనము రామఖిహీనుల మె లోక విడ్వోమ్యుల మెతిమి 0__ యు శ గ ర రాఘవుం డరణ్యగతుం డగుచుండ విశ్వం భరకర్ష ధారహీ నయెన నెనచందంబు నః నాయకరహితయె తోచుచున్నది డశరభుండు స్వర్షగతుండ గుచురోశరాముం 
డుకానకుంబోన్రుచుండ నివ్వాసుంధ రాధి పత్యంబు సేయుట కే పా పాత్తుండు సముతిం చు రాముండు ననవాసగతుం శయ్యును విశ్వంభర తదీయ భుజపీ ర్యాభిరట్నీత 
గాం నలంచెద విహీనప్రా కారరక్ యు నసన్న ద్ఞాశ్వమాతంగయు నపావృతపుర ద్వారయు సరశ్నీ తయున ప్రవ్యాష్టబలో వేతయిుసాధనవిహీనయుదుర్ల శాపనయు 
ననావృ శయు పై నరాజధాని శత్రు వులైన విషకృతం బై నభత్వుంబుంబోలె 
బరివారింతుకు గాక గ కొనం దలంతునే యవి యన్నియు న టుండనిండు నేండు . 

చ య మొదలుగ నేను జటావల్క_్లలధరుండ నై నిత్యంబును ఫలమూలంబు లుప 
యాశగించుచు, దృణళయ్యమిందంబవ్వుళలించుచు రామకృతవనవాస ప్రతిజ్ఞను 
నాయం దారొొపించుకొని రామారంబుగా. జతుర్ద శవర్హాత క కాలంబున రా 
మానువ్థీ తవ్వ తిరికో త్తరకాలంబు వనంబున వనీంచెద నందువలన 'నారఘువుంగ 
వునిప్ర త్మిళ్స వంబు మిథ్యాభూతంబు గా కుండు శత్రుఘ్నుండు నాయట్ల దృశం © బంగీకోరింఛి యనువ _రించి యుండు రాముండు లత్మణసహి తంబు గాద్విజ కే పుల వేగ సా_మాజ్యంబునం డభిషి. _కుండై య యోధ్యాపురంబు. బరిపాలింపంగలం 
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డేశాదృశం బె నమన్మనోరథంబు "దేవత లందజు సఫలంబు6 గావింతురుగాక 

రాముండు నాచేత బహ్వుస్తకారంబులం బ్రసాద్యమాసుం డయ్యును మత్చా? 
రన నంగీకరింపండేని యమ్మహాత్తునితో. గూడ వనంబునం జిరకాలంబు వసించి 

యుంజెద నద్దయాళుండు నన్నేల యువేవ్నీంచునని యిీదృశంబు లగుశపథం 

బులం బల్కు_చు నంతలోన. ద్ర భాత కాలం బగుటయు గాల్య కరణీయంబులు 

దీర్చి శత్రుఘ్ను నవలోకించి యి ట్లనియె. 1704 

ఇ కమలా పుం డుదయించె నింక నుసలంగా నేటి కిచ్చోట వే 

గమె యివ్వాహిని దాటి పుణ్యరతునిం గాకుత్ స్థునిం గానం బో 

దము ప్రాణోపమమిత్రు. డైనగుహు నందం బొప్ప దో డెముని 
. క్కము నా కీనిశ నిద్ర లేదు 'మిగులం గార్యాతురత్వంబునన్. 1705 

. అని యిట్లు భరతునిచేతం బ్రచోదితుం డై శత్రుఘ్నుండు నదీసంతరణార్హంబు 
వేగిరపడు చుండె నట్టిసమయంబున. 1706 

ప్రాంజలి యె గుహ డారఘు, కుంజరుకడ కరుగుదెంచి గుణరత్న నిధీ 
కొంజక నీచే నిచ్చట, రంజత యె యొప్పెం గాదె రాతి, సుఖద మె. 1707 

షా (UW ౬ 

..నా విని భరతుం డతనితో, నీనాడినయట్ల యయ్య నిక నన్నం గనం 

బోవంగవలె సత్వరముగ నావికులం బిలువ సంపు నడి దాంటుటకున్. 1708 

అన విని గుహుం. డాతనిశా, సనమున6 బురమునకుం బోయి జాతుల వెస న 

ప్పనీక్ నియమించుటయు వా, రనుపనుచాతుర్యుముహి మ నందజు. బెలుచన్. 

రుదు ఫరతు6డు సేనాసమేతంబుగ నోశలెక్కి_ గంగానది దాంటుట. చురుంా 

- గుహువచన ప్ర కారంబునం దొల్లింటియేనూజు ముద్రనావలను మజియు వి . 
చి త్రపటసందీ వితధ్వజాలంకృత దృఢ సంధి బంధపర్యా ప్తకర్ణ ధార యు_క్రఛారుఫ 
లకభి_ర్రిసమావరణపరిమిత వాతమహాఘంటాధరవరా స్తరణో వేత స్వ నీ కాఖ్య 
నౌశతంబును సన్నద్దంబుం జేసి తెచ్చి రంత గుహాం డయో్య్యూడలలోనం 
బాండుకంబళ సంవృతేయు హర జనక కింకిణీఫోవ యు _ర్త్యుం గల్యాణియు 
నైన స్వ _స్తీకవిజ్టేయనావ నాకర్షించి తెచ్చిన భరతుండుళత్రు ఘ్న సహీతేంబుగా 
దాని నారోహీంచె నంతకు మున్ను సమాగతు లై నపురోహితులును గుఠువు 
లును బ్రాహ్మణులు నారోహించిరి పదంపడి కౌసల్యా ప్రముఖరాజ కాంత లారో 
హించి రనంతరంబ శకటంబులు నాపణస్థపదార్థంబులునుందగినయోడలయం 

దునిచి రప్పుడు సేనాసన్ని వేశంబుగావించువారికలకలంబులును నవతరణ ప్రదే 
శంబున డిగ్గువారిఘనారావంబులును నుపకరణంబు లందుకొనువారినుహానా 

దంబులును నింగి ముట్టి చెలంగె ని ట్లయో్యోడలు కొన్నినారీజనంబును గొన్ని 
వాయంబులను గొన్ని మహామూల్యంబు లగురథశ కటాదియానంబులను గో 

న్ని యుష్ట్రా/శ్వత రాదియుగ్యంబులను గొన్ని నానావిధజనంబులను గొన్ని 
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రాజనందన పురోహీ తాంతంపురకాంతలను వహించి పఠాకావంతంబు తై స్వ 

స్వదా శాధిష్టితంబు లై నుహావేగంబున నన్లుహోనది ను త్తరించి యవ్వలితీరం 
బుస నందణి డించి నివృ త్తంబు లయ్యె నప్పుడు దాశశ్రేనులు నివృ_త్తిసమయ 

భారావరోపణల సుత్వపనితసౌకర్యంబున జలంబులందు నౌకలం జిత్రగమనం 

బుట నడవించుచు మరలీించిరి సపతాకంబు ల నగజంబులు గజారోవాకులవే 

తం బ్రవోదితంబు లె సధగజంబు లె నజంగ మపర్వతంబుల చందంబున నందం 

బగుచు నన్మూహోనదడి ను త్తరెంచి చనియె నప్పుడు కొంద జోడలచేతను గొం 

దు ప్ల వంబుల చేతను గొందటు కుంభఘటంబులచేతను గొందజు బాము 

రుడు భరతుడు నసీష్థ్రబుత్విస్డనమా త్రేనహి తుం డై భరద్వాజమపహర్షి ని సందర్శించుట ద్రాం 

వులచేతను గంగానదిని చాటి 8 ట్రందణు సుఖంబుగా నమ్మహోనది ను త్తరించి 

మై త్రముహూర్హంబున కను త్రనుం బై నప్రయాగవనంబునకుం జని రంతమహా 

తుం డగుభరణుండు బలంబుల నాశాగ్టసీించి యభాసుఖంబుగా నొక్క చోట 

నిలువ నియమించి రమో్యోటజవృతపుండం బై నభరద్వాజాశమంబు దవ్వు 

లంజూచి ధ ర్ర్యజ్ఞుండు గావ్రునం గోకమాత్ర దూరంబున రథంబు డిగ్గి న స్తశ స్త 

పరిచ్చదుం డై మోమపరిధానసంపీతుం డై పురొహితు ము న్నిడికొని బుక్వి 

న నపరివృతేరం జై పాగసరచారంబున నమ్మహోమునిసమాపంబునకుం జనియె 

నప్పుడు బృహస్పతినందనుం డగుటవలన చేవపురోహీతుం డగుభ రదాగీజుండు 

వసిష్టుని దవ్వులంజూచి ిఘ)ంబున దర్భాసనంబు డిగ్లి శిష్య లర్హ్భంబు. గొ 

ని వెంట నరుగు బేర సంభ్రమంబున చెదురుగా జని వసిష్టునితోడ సుహృళ్చ 
ల్లాపంబు. గావించి భరతునిచేత నభివాదితుం డై యతని దశరథపుత్రునింగా 

నెజింగి యయ్యిద్దజి కొర్చన్టపాదర్టింబు లొసంగి పలంబులిచ్చి దశరథునివృ త్తం 

బెటింగినవాం డగుటవలన నతనికుశలం బడుగక కులబలపురకోశమం త్రిమిత్ర 

బాంధవృులయందుం గుశలం .బడిగిన నవ్వసిష్టుండును భరతుండు నందజు. 

గుశలం బని పలికి వెండియు శరీరాగ్నిశిమ్యవృవపవీ మృగంబులయందు( 
గుశలం బడిగిన నమ్మహోత్తుండు సర్వంబును గుశలం బనిపలికి రామవిషయ న్నే 

హాబంధంబున భరతున కిట్లనియె. 1710 
-ఎర్వుద్లు- భరడ్వాజమహర్తి భరతుని దూణబుట. శఢుం 

ఊఉ. అగృజుం డై నరాముని యనానుయరాజ్య మధర్శయు క్లిచే 

వ్యగత జేసి పుచ్చుకొని యంతటం బోవంగ నీక ఘోరస 

త్యోగవనంబులోం దికుగుచుండెడియమృహనీయమూ _ర్షివె 
నా గ్రవావృ ర్తి బోవం దగునా నిను. జూచిన శంక దోంచెడిన్. 1711 

క, పుడమియు రాష్ట్రము నగరము, గడువడ్రి మోయమ్హ మున్నె శైకొనియెం బదం 

పడి యాతనిజీవితమును, గడిమి న్నీ వపహరింపంగా వచ్చితివో. 1112 



క్ర 

క 

చ, 

అయోధ్యాకాండ ము. 899 

కాంతానియు కు డై భూ, కాంతుండు కాంతారమునకు. గఠీనతం జను మ 

న్నంఠనె వచ్చినసీతా, కాంతుని బే కాక. తప్పు కైకదె చెపుమా, 1718 

అని సెనుగొజవిం గాల్బిన, యనువున నిట్లాడ భరతుం డారాటమునం 

గనుగొనల న్రుకశణములు, ఛినుకంగ ని ట్లనియెం దల్లి సేత కడలుచున్. 

అనఘ కృతఘ్నునట్ల యకటా నను దూజుంగ నేల నా తెజుం 

గనిశము మొ రెజుంగరె మహాోత్తుడు పుణ్యచరిత్రు డై నరా 

మునిననయాత్ర నించుక యు భూతతతు ల్లుతిగా నెజుంగ గా 

దని మది నమ్మవేని భవదం మ్రీసరోజము ముట్టి చెప్పెదన్. 1715 

. అనిశము సత్యధర్హ్యములయం దనుర కుండ నయ్యు నాజకిం 

దనయుండ నయ్యు రామునకుం దమ్ముండ నయ్యు వసిషఘ్టమౌనిచే 

ననవరతంబు శిశీ తుండ నయుషును. గై కకుః బుట్టినందునం 

బనివడి యిట్టినిందలకు: బాత్రమ నైతి నిం శేవి సేయుదున్. 1716 

ధు భరతుండు భరద్వాజమహక్షి కి. దనయనపరాధత్వము6 దెల్పుట: ధ్రుత్తుం- 

. వగ వేల లోకనిందకు, జగతీపతి మా ళిరత్నచారుపడాబ్దుం 

డగునన్న కగ్గుం చేసిన, ఛగవంతుంజె యెజింగి యుండు భవ్యగుణా ధ్యా. 

. మహోత్తా నీవు గ్రికాలజ్ఞుంక వయ్యును న న్నిట్టివానింగాం దలంచుటవలన 

చేను వ్యర్థ జీవితుండ నైతి నాయందు దోషగంధం. బించుక యెన చేదు మొ 

రెట్లు కర్ణ కలోరంబు గొ బలికితిరి దీని శే నేమి మాటు వల్కువాండ మద 

సాన్నిధ్యంబునందు మదంబ యగుకై కేయిచేతం బలుకంబడిన వా కన్టంబు 

నాకిషం బె నయది గాదు దాని నంగీకరించినయదియు లే బే నిక్కా_రంబు 
. 8 ర 

చేశ 'సంతుష్టుండ నైనవాండం గా నని యోాద్భశంబు లై నశపథ వాకనింబుల 

చేత స్వారోవితదోషం బపనయించికొని స్వాగమనకారణం 'బెజింగించు 

తలంపున వెండియు భరతుండు భరద్య్వాజున కి ట్లనియె. 1718 

. అజమణ యింత 'లేదు విను మయ్య మునీంద్ర వనస్థుం డై నభా 

స్కరనిభ తేజు రాముని బ్రసన్నునిం జేసి యయోధ్య కమ్మహో 

పురుషుని వెండి దోడుకొని పోవుతలంపున నచ్చినాండ న 

"త్తెఆంగు సమ స్తముం గరుణం దెల్పి. ప్రసాద 'మొసంగు మి త్రణిన్, 11719 

దంచుడు భం ద్యాజమహార్షి భరతునిం గొనియాడుట. ఛ్రుద్తుం- 

. అని యిట్లు భరతుండు నసిస్థాదిమహామునిసహితేంబుగా రామువృ'తాంతం 

మునిపతి సంతసిలి కప మోమున నిం పెసలారం ౫ కయా 
af) 

CQ. 

తనయుని. జూచి సల్కె నృపధర్మ్మవిశారద రాఘవాన్తయం 

బున సవన ప్రసాదమునం బుట్టిననీ కిది యుక్త మిస్విధం 
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బున గురువృ_త్తియుక్ దవము పుణ్యున కాచరణీయమే కడా, [791 
చ. రవికులవర్య నీ విపుడు రామునిపై గలభో క్రిపెంపున 

న్సవినయబుద్ధి వచ్చు టది సర్వ మెజింగియు నీదుకీ ర్తి యీ 
భువనములందు నిత్వ పరిపూర్ణ ము సేయ దలంచి యీోగలిం 
బవినిభతీక్షువాక్ళ్యములు సల్కితి నింతియ గాక వెజ్టినే. 1722 

'చ. ఎజుగుద్భ రాఘనవుం డడవి శేగినచందము సర్వ మమ్మహో 
పురుషుంచు చిత్రకూట మను భూధరముం దనుజన్మయు కుం డై 
యిరవుగ నున్నవాం డతని నెల్లి గనం జనం బోలు నేం డిట 
న్నిరుపమలిల నుండుము గుణిప్రవరా సపురోహితుండ వై. 1728 

రురు భరతుడు భర దాషజానుముతంబున ౬ దదాళ్యమమునకు సై న్యములను రావించుట. చయ్రైుథుం- 
వ, రాజనందనా నీవ్ర వాంఛ తార్గప్రదానడదకుండవు మదీయాభిమతంబు సీద్గింపం 

జేయు మని యిట్లు ప్రార్థించిన నుదడారదర్శనుండును బ్రశస్తకీ రియు “నగు 
లే 'భరతుం డార్మాత్తి యచ్చట నివసించుట కీయకొనియె నిట్లు భరద్వాజుండు 
భరతుని నిలువ నియమించి పదంపడి భోజనపర్యం తా తిధిసతా_రంబుకొటకుం 
క్రార్ధించిన నాభరతుండు వెండియు నమ్తునిశోఖరుం జూచి తాపసేంద్ర 
యర్ధ పాద్యంబులును వనంబునం గలకందమూలాదికంబులు మి రొసంగ 
తిరి మాకు సంతొపంబుం. గావించుట కవియె చాలు నని పలికిన నమ్మ 
హార్షివల్లభుం డింతకంశు విశేవం బేవి యొసంగెద రనియడుభర తాళ 
యం బెజింగి ప్రహాసావేదకానుభావయు కుం డై మది్వ్రషయంబునందుం 
ట్రీతిసంయు కుం డై నవానింగా నిన్నెణుంగుదు నీ కొక్క నికె కాదు భవదీయ 
సెన్యంబున కెల్ల భోజనం బొసంగం దలంచితి ముదాశయం బంగీకగింప 
వలయు నీవు సబలుండ వై రాక్ బలంబుల చూరంబున విడియించి యొక్క 
రుండ వై యేల వచ్చితి ననిన నకై ,_ కేయీూనందనుండు కృతాంజలి మై 
తపోధనా చతురరగసహీతం బె ననుదీయ సై న్యంబు ధరిత్రి నాచ్చాదించి 
వచ్చు చున్నది యందలిగజవాజిరథపదాతు లిచ్చటికిం జనుడెంచ నేని 
పావనం _బెనభవదీయతపోవనంబునకు సంకటంబు వాటిల్లు ననియునో రాజు 
గాని రాజపుత్తుగండు గాని వివయంబులందలి తపోధనులకడకు సేనాసహితంబు 
గా బోరా దనియును వనభంగంబునలన భవదీయచి _త్తంబున కేమకినుక వొడి 
మునో యనియును శంకించి దూరంబున విడియించియీ నొక్క_కుండ చను 'దెంచితి నిప్పుడు భనదీయశాసనంబున నిచ్చటికి రావించేద ననిన నట్లు కావింపు 
మని పలికీన నతం డట్ల కావించె నంత నమ్బునివరుండు ప్ర తూళితపాణిపాదుం 
జై  యగ్నిశాలం బ్ర వేశించి ముమ్మా జాచవమునంబు రెండుమాన్ల ముఖంబు పరిమొర్చించి యొక్క_సారి శిరశ్చముశ్ళొత్ర నాసికావ్యాదయంబుల్లు 



లో 

స్, 

అయోధ్యాకాండ ము, 401 

సంస్పృశించి యాతిథ్య క్రి యార్భంబు సిరసమాధినియు కుం డై భరతున కా 

తిథ్యం బొసంగం దలంచిలిం గావున వ మఛ్యాసనంబున విశ్వకర్శ యు. ద్వష్ట్రయు 

రురు ఛరద్వాజమహర్షి వైన్యసమెతుం డగుళరతునికి విందు. సేయుట. ద్రథుం- 

4 © 

నృహాదిసంవిధానంబుం గావింతురు గాక యిం డ్రాన్ పదిక్స్పాలకులును వహ్నీ, 

ప్రురోగిటు టె వ చేవతలును సన్నిహితు లె యన్నపానాదిశ ౦బును రత్నీం 

తురు గాక భూమ్యుంతరిషదివంబులం బూర్చుప నన్ మువాహిను అగు నదు 

లన్నియు నితుకాండరసోపమంబు లై నరీతసలిణ౦బులునః ఖస్టార తాళాది 

హేతుకం బె నమద్యువి శీషంబును గాడీ ప సృముఖ త్రి విధసురలను స వించుచుసన్ని 

వీంతేంబు లసుంగాక నుటీ యు హాహో పహహూప్శప్పువసు ప్రముఖ బెవగంధర్వు 

లును ఘృ తాచయు విశా్వ్వాచియు నాగదంతయు వి వశ కేకయు నలంబుసయు 

“కీంవుయు మహేంద దృపరీతే కృతస్టీయం,ప  భాలింస్థ షు మొదలుగా 

గల చేవజాతిగంధరప్టపాత్యప్ఫరనలును నిం దృలోక ౦బునం ౫లరంభోర్టికీ 

మేనకాదులును బ్ర హ్లలోకి ౦బునం గలదినాన్టస్టరనలును స్వాలంజృత లనృత్త 

గ్ తాద్యుపక రణనహితే ల్ గానరిక్షకుం డగుతుంబురునిం నాడి చనుదెంచి 

నృ త్తగీ తాదికంబులు గావింగురు గాక వాసోభూవణపతృ వంతం బై దివ నారీ 

ఫలం జై దేవః భేగస్థ్యానం బై బెయు _త్రరకురుదేశంబునం గపకాజేరం బె బెనచైత్రర 

థననం బిచ్చట సన్విహీతం ౪ బగుం గాక నుటీయు భగనంతుం జై నసోముండు 

ఆాలో్యోదనంబును భత్యుభోజ్యచోప్య లే లేవ్యాంబులును సురా ప్రముఖ పానీయం 

బులును నానావిధ మాంసంబులును బొదస ప ప్ర చ్య్యుతేంబు లై లె నవిశి ద్ద త్ర మూల్యంబు 

(సను సృజించుం గాక యన యిప్పోధంబున నప్రతిమతపోల బన హీమవి శేషం 
a) 

బున బ్రౌజుఖుం డే యాహ్వానార్ధంబు శికాస్టంసంహితం జై నమం తంబు 

జపించిన దనే ఇం భామునినచన ప స్మకౌరంబున . చేనత లంద వలు చే కేఆ నచ 

టం ౧జస్తూపి రప్సుడు. ay 

. హోరి యె ఫఘుసతాపహారి యె సంతోషశారి యె సః ననుండు గలయ విస 
యల 

rd అర ల యగ నుం శ క స్ ఇ నగా! 

వ్య యె యసగ కెరిస్ట యె ప పులో తష యె సురపుష్పువృష్టి గుడిసె 

ంద శుతిపుటాసందడ మె సంతతాస్సండ వై మె సు నాదము ప్ల ల) ముకొని యె 
కన ఇ ఇ 

నిత మె యభినయాద్డక్య మై మె సబ్ద్బనస్తుత్య మై మె యప్పరో నృత ము ప్ప 
లే జ్జ గ్ర 

"| వల్లకీదండము మూసి ని స్త్పరయుతముగ, చేర రు నిరాలింగ రాగరబు 'లేర్పణతించి 

ఎయగుణానిషత వుగునట్లు రాలుగరంగంల చొడి రవ్వేళ గంధర్రభాను లచట, 

ఆనినడము మధురం బె, మానసహర- మై ఆయప్ర, మాణయుళేం జ 

పీనులవిం చై యమృశపు, సోనలహెం డై సభంబు తోణియు సింజెన్ + 1726 

తే. నారచందనోత్ప త్తిబిడంబు లన, మలయదుగ్దుంపర్వీతెంబులు స్పృశించి 

వివిధ గతుల యథోచితవృ త్తిచేత, సుఖకరంబుగ6 బవనుండు సుడిసె నపుడు, 

ర్ 1 
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ఉ. అప్పుడు రాజసై న్టిములు హర్షము న ద్భుతముం బెనంగంగా?6 
దప్పక నిశ్వకర్తునివిధానము సంతయు. జూచ నంతలో 
నొప్పుగ 6 బంచయోడనము ముర్చి సమత్తుమునొం చె దాన్నిపె 6 

.జొప్పులు దోంచె నీలతృణక్ భితళాడ్వుల సంయుతంబుగన్. 172 

ఆ. అంతలోనం వోయె నట సలభూవణ, పనసతిల్వదూతబవరి నారి 

కేళపూ గవరరసాలక విళ్ణజం, బీరముఖ్యవివిధభూ రువూములు, 1100 
క, కొనునీయో త్తరకురుబేే శములం గలదివ్యభోగసం యుత కాంతా 

ర మొకింతలోన నచ్చట,, సముచితగతిం దోంచె నతివిశాఎం బగుచున్. 1700 

ఆ. నుజీయు నంతలోనం బరికింపం గా నయ్యె, నచటం దటజబహూువిధావనీజ 
సురుచిర ప సూనశో భితపులినసం, యోగ మెననిమ్ను గాశణంబు, 1781 

చ. ఒకనిమివషంబులో నచట నున్నతవై ఖరిం దో:చె సౌధము 
ల్ప/కటితహూర కిము ల్య్మణివిరాజిశసద్యములు న్విమానము 
ల్వికసితపద శ్ భితన వీనసరోవరము బ్సువర్ణ్య వే 
దిక లును మంటసంబులును దివ సభాసదనంబు లొక్క టన్, 1732 

కొ అలో. గనుపక్టైం జతు, శ్యాలములు రథవాయహా స్పిశాలలును ధను 
లాలన 

శాలలును జంద శాలలు, నాలంబులు తోరణములు సముచితభ౦గిన్, 

సీ. వెండియుం గను జెప్ప వేయువంశటిలోన నద్భ్బుతభంగి. నదంతరమున 
సిత మేఘతుల్య మై వితత మె సుంవరం బై సుతోరణయు కము నున్ జ్ఞ 

శ ఇ శ క గొల ఆయ్ న] ల దిన్యగంధాఖ్య్టై మై దివష్టరసో నేత మై దిన ఫ్రభోజనాచ్భాదనాన్న 
శయన యానాసనచ్చ త్ర బానురనంత మె చతురశ, మె యళివిశాల జ, ద్ నక సక 

శే, మె వినిర్తంభాజన మె సమ స, నసు విసారపూర మె వె జయంత Q__ యా ట్రీ మా అలానె —o అవి బర టా ౦ 

సన్నిభం బగునొకరాజసనన మచటం, గను లకు సింవొనక్చుచుంగాన నయ్యు 

వ. అంశ నముహానుభావుం చగుభ రతుండు భరదాజునిచేశ సనుజ్ఞాతుం డై రత్న 
నంప ( నుం న్నీ న efor శ సంపూర్ణం దై నయమ్మహ యమందికంబు 

బున కిచ్చమెచ్చుచు నందొక్క_దిన్వం బెసగా 

శేళించి తదీయసంనిభానం 

ససరయునువాల వజ నంబును 

ఛత్రంబును ఏిలోకించి యమ్మా టికిం ద్రదత్నీణంబు6 గావించి పూజించి 
నంబున రామునిం దలంచి నమస్కరించి వాలవ్వుడవ౦బు. గైకొని యొ 

క్యసచివాసనంబుమి+ందం గూర్చుండె సంత నుంకత్రులునుబురో హితులునుగూ 
డుం 

“1 
లో 

సా 
జల 

ర్చుండే రటమోంగసేనానాయాకుండు నావెనుక థీబకాధికృ్ళతుండును గూర్చుండి 
రెట్టంచజు నానుపూర్విని భరతునిం ఒకి వేష్టించి యుచితవీఠంబుల నాసీనులై 
యున్నంత ముహూ ర్హమాత్ర ౦బునకు: 'బాయసకర్షమంబు బగునదులు భర 
ద్వాజునిశాసనంబున భరతునిసమిపంబునం బ్రనహిం చెం దదుభయతీరంబు 

జ 
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లందు మునీప్ర సాడంబువలనం బాండున్ను శ్రి తికా తేపనంబు వై నరమావసథం 

బులు దో నప్పుడు. [155 

తే. వాసవుని నందనోద్యాననాటి నుండి, పరల నిరువది వేలయచ్చరలు దివ్య 
గంఢథమాల్యవిభాషణకలిత్ర లగుచు, నచటికొయ్యున 6 జనుడెంచి రద్భుతము?గ, 

క, కనకమణివిద్రునుంబుల, ఫఘనతరనవమా _క్రికముల, గై సేసి వెస 

జనుడెంచి రెపని శాసన, మున నిరువదివేలదివిజ వోపున గా క్రుల్. 1787 

తే, చెలువుమీజంగ నెవ్వారిచేగృహీతుం,డై నపుకుషుండుసోన్నాషండన, గయరంగు 

నట్టివారు యశ్నేశ్వరుననుముతేమున, వచ్చి రటువింశతిసహ స స్రవనజముఖులు, 

తే. ప్రమదమెనంగ విశ్వానసు ప్రముఖనిఖల, విబుధగంధర్వపతులు వేర్వేజు నార 
మ్రండుతుంబురుండునుభ రత్రునిసమిాప, మునమధురభంగిం శాడిరిఘునత మెజుసి. 

కే, పుండరీకయు నయ్యబంబుసయుమణీయు, వామనయు మి క్ల కేశియు వసుమతీశ 
నందనునిమ్రోోల సంభృాతానంద లగుచు, సరసగతి నాడి రమ్మ్బునిశాసనమున, 

క. మునిపలీశొసనమున నం, దనవనమున శై త్రరథవనంబున( గలతో 
భనకరమాల్యుంబులు నూ తనరుచిం గనుపక్సై నపుడు తద్వోపినమునన్_ 1711 

తే. విల్వకలివృతుకాశ్వన్థన్భతచయము, లపుడు 'మార్షంగికులును శమ్య్యూఖ్య తాళ 
ధొరులు న “రళశ్రేమల వరుస దోంచి, రమ్మనీం ద్రుశాసనమున నద్భుతముగ, 

క, తిలకములు సరళ తరువులు, క కల గొట్టులు న కమాలకంబులు వరుసం 

దిలకింపంగ వామన వై, లయం గుబ్ద లయి యకట క నుపకై రహిన్, 

'తే. శింశుపానులకీవంశకింళు కములు, వటి యు దక్కి_నననజాతమల్లి కాది 
లతలు తహూపములందాల్చిలలిత ఫణితి, నపుడుక నుపక్షై భరతునియంతికమున,. 

వ. ఇట్లు క నుపట్ట. 1145 

క. తమి దీజ నుధువుం గ్యోలు(డు, పృమదంబున( చాయసంబు భత్సీంపుండు మే 

ధ్య్ధము లై నమాంసములు వెస్కనమలుం డనెడుపలుకు లతిఘనంబుగఒబలికెన్ , 

న. అంత సౌందర్య వతు లగున యువతులు పెక్కాం డ్రొర్కొాకపురుముం బరిగ్స 

హించి నల్లునదీతీరంబుల నుద్వర్త రన౦ంబు. గావించి వెస్తులనదీజలంబుల వుజ్జనం. 

బాడించి చతుక్టాధాలంకారంబుల 7 గె సే ని పాదసంవావానంబు సేయుచు జలా 

నా/ంగంబును వస్తాదికంబుల చేత దుడిచి యలంకిరించి మధ్వాదికపానంబు 

సేయించుచు యభాసుఖంబుగా సేవించు చుండిరి మహాబలు లగుముని ప పృభావ 

సిద వాహూన పాలకులు భరత వాహన పాలకులకు గజోష్ట్రహాయభఖరంబులక్య భే 

స్టరిబుగా నిచుమధులాజ ప ప్రముఖభోజ్యపదార్థంబులు గుడువం బెట్టి రాభరత నై 

నికులు సర్వికామంబుల చేత్? దర్చితులై మదకరద్ర వ్య సేవ చేత నుత్తులును మధు 

పానంబున6 బ్ర మత్తులును స స్రకృంవనొదిభో గాతశయంబునం బ్రముదితులు నై నె 

తమతనువాహనంబు లెజుంగక యప్పరోగణంబులం గూడి సరససల్థాపంబులు 
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సేయుచు ఆకమునాతీరప్రాంత శాం తారంబులం ద్రివృరుచు. బద్భోత్పల గంధియె 
మందానిఐంబు మై పీన శీత్రలసిక తాతఅంబులం గ్రీడించుచు భరద్వాజుంజెంత 
మహోనుభావుం డనువానును నింక సా కేతపురంబునకును దండకారణస్టంబున 
కును బోవ వల దిచ్చట సుఖంబుగాలి గాపుఠరంబు సేయున మనువారును భరతు 
నకు మొభాంబు గలుగుం గాక రాముండు సుఖ యె యుంగుంగాశ యనిదీవించు 
బావను నీశబపోవనంబు స్వర్షతుల్యం బై యున్న దనువారు నె విహరించు " చ్ a | a చుండిరి తెక్కనసమ స్పజనంబులు నతాద్భశసతఈ్యాా_రవిధి నధిగమించి సంప్ర, 
హృష్ట చిత్తు లై స్వతంత్రు, లై కుభసల్లాపంబులు సేయుచు హార నాదంబులు 
గావించుచు నూల్యో చేతు ల కారాస్ట కారన్టవిచారళూన్యు ల నృత్యంబు చ్లా 

చా 

సేయుచు గానంబు. గావించుచు హాసం బొోనరించుచు. బరుగులెత్తుచుం బర 
స్పరాలింగనంబు సేయుచు లతాగ్భృవాంబులు దూజుచు. బన్నీటియేటికా 
బ్వల నీందుచు బసాుప్ర కారంబుల వివారించుచు నమృతోపమానం బెన 
తేదన్నంబు యేష్టంబు గా భుజించిన వారయ్యను దివ్యంబు లై నపక్పపదార్థం 

బులు విలోకించి భశీంచుటకు సామర్థ కంబు లేమిం జేసి నోరూరం జూచుచుండి 
కొంజొకసేపునకు నాసపెంపున వెండీయుం గుదువ నుద్యోగెంచి మయోవీినంత 
గుడిచి వెక్ళసం బెనం బరివారించుటకుం జాలక గుడువ నోపక జచ్చవడీ 
చూచుచుండి రిట్లు సర్పజనంబులు సంతుష్థ్ట్రమానసు ల యఖండకౌ శేయచేలం 
బులు ధరించి యూద్భశం బె నసుఖం బెన్నం డేనీయుం గంటిమే యని మనం 
బున మెచ్చు చుండిరి సరిచారికలును చాసీజనంబులును యాధాంగనలును 
మజీయు మై న్యంబునం గబవారందలజును దృ పులగుటవలనద్భృ పులెనూతన చేల 
ధరులై యథాసుఖంబుగా విహరించు చుండిరి పంజరోష్ట్ర్రవాయఖరగోవృషభ 
మృగోపశ్నీ గ ణంబులు యథా ర్హ్హపదార్థంబులు భుజించి మదవిశేషంబున మాటు 
నుసలు చుండె నప్పు డాభ రతేమై నికులలోన నళుక్షచేలుండును తుధితుండును 
నులినుండును రజోధ్వ స్త శేళుండు నై ననరుండొక్క_రుండును లేడ య్యెనుజియు 
భరద్వాజునిమహివమాతిశయంబున నజ నరాహా మాంసంబులవేతను సమ్యుజ్నివృ 
న్నఫలయు_క్రృళర్క_రాదిక్వాథరసంబుల చేతను సుగంధిరసాన్విశంబు.లై నసూపం 
బులచేతను శాల దనంబుచేతను బరిపూర్ణంబు లై యలంకారార్థపరికల్పిత 

క్ష సన స పుష్పధ్వజయు కంబు నై నసువర్ణ పాత్రసవాస్రంబు లద్భుతప్ర'కారంబునం గను 
పళ్లు న త్రపోవనపార్శ సంబులం బొయసకోర్లమంబు తె నకూపంబులును సర్వకా €ం అంజని లు ద 
మంబుల. బితుకుభేరున్రులును వుధువులం గురియువృత్ంబులును బ్రతే ప్పపిఠరమృ 
గ మయూరకుక్కు టసంబంధిమృన్ట మాంససంచయంబుల చేత, బరివ్ఫతేంబు లై 
మై రేయపూర్ణ ౦బు లై నవావీశతంబులును' మతీయు కౌతకుంభనుయంబు తె న అజ చు పాత్రనవా స్రంబులును స్థాలీనియుతంబులును భోజన భాజనన్యర్బుదంబులు ను 
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దధిపూర్హ ౦బు లె లై నస్థాలీసవా స్త్ర స,౦బులును గుంభీకరంభీసవా స స ంబులును రసాల 

ఫలరసోపేతంబు ఆ "ల స యనలిసూత నా నతిపురాణ గారకచిత్సపరమళయు క క శుంగీ 

మరిచలవంగా లానాగపువుఖండశ ర్క రాళ్ళంగి బేరజీరక మె శ్రిత తకపూర్మంబు 

లె నహ్రదంబులును శ్వేతదధిపూర్ణ 0బు లన నతటాకకూపంబులును వాయస 

నదులును శర్క_రా యావసంచయంబులును సరి త్తీర్ణంబులందు భాజనంబుల౦ 

దన నామలకీ ప ప్రృభృతికల్క_ంబులును జార కషాయేంబులును నానావిధస్నానీ 

దృవ్వంబులును. స్నీ గదంతేధా వనసం చయంబులును సంపుటంబులందుంచిన 

సరం చకంాయను బరిమృాష్టంబు లై నదరృణంబులును వాసస్పంచ 

యంబులును బాదుకోపానద్యుగ్మసహ స్తంబులును నంజనయు క్రకరండికలు 

ను 'గేళశమూర్ణనంబులును వు, ను స్ప్రసాదకంబులును శ స్త్రంబులును ధనువు 

లును విచిత్ర తనుత్రాణంబులున కయనాస నంబులును "ఖరోష్ట్రగజవాయం 

బులచేత భక్తం చై నవదార్థంబు . జీర్జించుటకు నెయ్యది శ్రావంబడు నటి 

ప్రతిపానంబుచేత సంపూర్ణ బు "ల నహాదంబులును నవగాహన యోగ్యశో 

భనజలానతరణ ప్ర, దేశంబు ల కమలకుముదక్రై_ రవమండితంబు లై యాకాళే 

వర్ల ప్ర ప్రతీమంబు ల స్వచ్భతో యంబు లై 3 సుఖప్పనంబు ల యలరుజలాశ 

యంపులును నీలచె వె డూరగ్ణవర్ణంబు లై  నమృదుత్ళణసంచయంబులును విచిత్ర 

ప్రకౌరంబునం జూడ నయ నప్పు డచ్చటిజనంబు లందు మహార్షి చేశ 

భరతునకుం గావింపంబడిన తా దృ శాతిథ్యక ర్య ంబు ఏిలోకించ్ యదృష్టపూర్వు 

త్త్వ్వోంబువలన నయత్నసిద్ధత్వంబువలన నాశ్చర్యష్థానత్వంబువలన స్వ్తప న్నకల్చ్పం 

బని తలంచుచు నుహామ్భుతంబు నొందు చుండి రిత్తెజంగున నందనో 

ద్యానంబున విహరించు చేవతీలనూడ్మ్కి. రమ్యం బై నభ రద్వాజా శ్రోమంబున 

విహరించు భరత ై నికుల కారాత్రీ, సుఖతరంబుగా నతిక్ర మించె నంత. 

ట్ర భాతకాలం బగుటయు నమ్షహర్షి చేత ననుజ్ఞ వడనీ గంధర్వులును దిక్పాల 

కులును సర్వ చేవత్తలును నప్పరసలును నదులును దివ్యచందనంబులును దివ్య 

మాల్యంబులును మజ్యు. దక్కినతప పస్ఫంగై ప ప్పపదార్థంబు లన్నియు యథా 

స్థానంబులకుం జనియె బదంబడి సూర వోదయం బ్య సర్వజనంబులు -పూ 

ర్వ ప్ర కారంబున భోగంబులచేతం దృప్తు లై మదిరాపానవుత్తు లై దివ్యాగరు 

చందనోతీ తు ల రాతి త్రికాలవాస్ట వారం 'బంతయు సత్వంబని ని సూచింపం జేయు 

యుండిరి నానావిధదివ్యపువ్సమాలంబులు మనుజ ప్రముర్ది తంబు తె లై పృథక్ప్రక 

ర్లంబులై యుండే నంత భరతుండు సపరివారుం జ్ లామదర్శనకామంబున 

భరద్వాజునిం గానంబోయిన నతండు తనకడకుం జనుదెంచి ప్రాంజలి యు 

యున్న యారాజకుమారు నవలోకించి హుతాగ్నిహోత్రుం డై సోదరంబుగా 

ని ట్లనియ, 1741 
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డయ ఆతిథ్యాంతేము న భరతు (డు భరద్వాజుని సందర్శించుట. శయం 

క. భూమోశతనయ నీకీ, యామిని మాయొద్ద సుఖడయె యొప్పెనె భ్భృ 
o "_ క ద జ సన" ~ eG 

'తా్థమాత్యులు సె నికులును, సేవమున మెలంగ శే విస్నృష్ట. శ్ర్ము లె. 1748 
క. అన విని భరతుడు వినయం, బున నమ్ముని పాదములకు (మొక్క. కరపుటం 

బనువ్రగ శిరమున నిడికొౌన్సి తనవా టేతపథ్య మలరం డగ ని ట్సనియన్, 1749 
తే, తాపసో త్తమ మిధ పృసాదమున జేసి విమలభంగి సము_స్ట కామముల చేతం 

దర్పితుండనె మం త్రి బాంధవచమూస,పహీతము గా నేండుకడుసుఖోవీ తుండ త్రి TD 
సాం 

అడు న్ ష్ సుధా రు వే ప 
"లే. అప్రతిమశ్ భనస్థాను లైస భత్వ్య్యు, ర యవేత రిశృము ల యనంత భోగులై వేవ్యయుతముగంబొలుపుమోజు,నజలజనులు సుఖోషితు ఆర నేండుం య కళ 

* 0. 
చ. పరనుతపోధ నా సుజనబంధుని రాముని గానం బో వ లెకా 

స్థిరనుతి. నిచ్చటం దడవు నేయంగం భోల దపాపుం డామహా 
పురుషుడు సంవసించినకవోవన మిచ్చటి కెంత దూర మె 
తెజంగునం బోవు టొప్పగు సుదీవర నా కెజ్ంగంపు మింతీయున్. 1752 

వ. అనిన విని, 
1758 

: మునినాథుం డతని కిట్లనియె నిచ్చోటికి రాజనందన సార యోజనద్వ 
యంబుదవ్వుల రమ్య మై పుణ్యవి పిన మె చిత్రకూటం బనుశ్నీ తిధరంబు 
తనరు నగ్గిరికి ను త్రరభాగనుందు నుం దాకినీ నామనిశ్వూ ౫ ఇలరగు 
నా రెంటినడుమం జెల్వగుపక్ల కుటియందు రాము? డున్నాండు శీస్టుమున నీవు 

తే, సవ్టైదవీ ణపథమునం జని బలముల 

భూధర ప్రాంత కాం తారభూమి నిలీవి 
యవలం దగువారిం దోడ్కొని యరిగి తేని 
కొస లేయుని నచ్చటం గాంచ వచ్చు. " 1154 

క. అని మునిపతి వలికిన విని, డననాథపురంధ్లు. లెల్ల సవినయమున న 
య్యన ఘాత్మునికడకుం జని, మునుకొన్ని తేచ్చరణములకు 'మైొక్కెరి వరుసన్ 

తే, అంతం బుత్రవియోగకి కానలార్చిం, జూల సంత ప్ప మైనకాసల్య యలసు 
మిత్రతోం గాడీ పరమపవిత్రు. డన, జటిపదంబులు కరముల సంస్ప ఎళిం చె. 

క. పదపడి మోమున నూతన, విధవాత్వుము గానుకింప వృజినంబుల కా స్పద మగుక్రై కయి యముని, పదములు తగ సంస్ప అశం చె.బాణిద్వయి చేన్, వ. అట్లు వై కేయి యమ్హ్మహోమునికి నమస్కరించి యతని మ్రల గాసల్యా 
సహితంబుగా నిలుచుటకు సిగ్గు వడి ప్రడషీ ఇవ్యాజంబున నవ్వలికిం జని భరతునిసమోపంబున దీననదన మై యుండెం గా సల్యాద్యంతగపురకాంతల 
నందజు విలోకించుటకు. దపోవనబహిః ప్ర బేశంబునకుం జనుదెంచి యున్న చాం డగుటం జేసి యమ్మని ఆ/ష్టుం డప్పుడు వారల నందం గలయ విలోకించె 

లొ 
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భరతునిం జీరి రాజనందనా భవజ్ఞనయిత్రులలోన విశేషం బెజింగింపుము. 

ంయుయు భరతుడు భర డ్యాజునిక్ 6 దల్లుల నందణ నిరూపించి చెప్పుట. రుం 

ము, అనినం భాంజలి యె యత ండు మునివంకా గే సకుం జూచి యి 

en 

ర్న 

వః 

(ర 
టను బూతాత్త్య స్త్ 'వుణ్యరీల నిజగంకొణా రసరస శ్ల్చి 

"శ్తనృపాలాగుణే క ప్ని యలసం ధ్యా జీవికి న్సాటి యా 

ఘన దాశ్నిణ్టిగు ణాఢ్య ధర్మ్యరత యిీి=కౌసలన్టి వికీ ౦చిలే. 1759 

. అనఘా యూయావు పుణ్యళీలు నునునంశొగ్రోసరు నృజ్ఞనా 

ననధుర్యు న్చుగుణాలవాలు విగతవా వాపాదోనీ న్పింహసం 

హనను ,న్రాజకులై కభూపణు మనోజ్డుకారు ధీరు న్యత్ 
ధనుని ,న్రామునిం గాంచె నయ్టిదితి వాత నన్న చందంబునన్, 1760 

. గహనమున శీర్హ న వకర్ణి కారశాఖ, కరణిం గాసల్య వామ భౌగంబు నజిమి 
యతులకోకరసా ధి చేవతయు. బోలె, మెలగు చున్నయీూ బేవి సుమిత్ర సుమ్మి, 

అక్షం = 5 4 a అర్య న అట టన మ ఇమ్మహాసాధ్వితీన యు లహాననయులు, సత్యవికమరతులు ప్రసన్నవుతులు 
వాన్టీఘ్రవిక్రాంతేగమునులు నరినమునులు, ఘనులు లత్మణశ త్రుమ్ను లనఘ చరిత, 

i తా పసనర్య యెద్దానికృతంబునC గానలేయుంకు ననవాసి యయ్యె. 

బుత్రవిహీనుం డై భూవిభుం డెడ్డానికలయుపుంబునతన స్వర్లస్థు. డయ్యె 
నట్టేమళ్ళి శ్ర త్ర ననార్యరూపిణి దృ. ప్ప నైశ్వరషకామ ననాన్టియ్యనుతిని 

శోధన నతిసతీలోకవినిందిత: న కను మాయమ్మగా నెలుంగు 

. మెల్ల పాపంబులకు మూల మిదియె చేవ, యనుచు నీరీతి గాద్ద డ్యమడరం బలికి 

శోధమున ఫణిభంగి నూర్చులుని గిడ్సి,దీ ప్రముఖుంష య్యెంగగనులర_క్రిమచెలంగ. 

రుడు ౨ కయీన్మ రణకుపితుం డగుభరతుని భరద్వాజుం. దూజుడించుట. త్రుతురా 

, పట్లు మాతృనామస్త రణసంజాతక్రో ధవిశె ఆంపషంబున దుర్నిరీత్వుం డె నభరతుం 
QQ 

జూచి భరదాగజుం డర్భవ వంతేం బనవా కష్టంబున నిట్లనియె. 1764 

. ఊరక కైకయినవై దో, పారోపణ మాచరించి యలుగం6 దగదు నీ 

కాఠామని వాసనమున, నారయ జనములకు కు సౌఖ్య నుయ్యెడిం జుమి్మోా. 1765 

ధట. భరతుడు సైన్యసమేతుండై చిత శృహాటపర్వతంబున కేసట. త్రుధుం- 

వత్సా యీరామస్రృన్రాజనంబువలన దేవదానవనువార్థులకు మిక్కిలి హితంబు 
గాల దని పలికిన నాభ రతుండు మునివచనశమిత రోధుండ యత్తాపస క్వెమ్టు 

నకుం బృదవత్స్ణపూర్వకంబుగా నమస్కాారంబు6 గావించి కచాశీశ్వాదంహలు 

గైకొని న యానుంత్రణంబు వడసి మంత్రులం జూచి ప్రయాణం బాజ్ఞపించిన 

వారు తీడ్వ్టచన పృకారంబున నెల్లవారికిం బ్రయాణంబు సాటించిన యనంతరం 
బ నానావిధజనంబు ప్ర యాణార్థి యె హేమపరివ్మృతేయుకవాజిరథంబు లారో 
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హించి చనియె పేనుకత్యుంబులును బతా'కావంతంబులు నె కరిణీగజంబులు 
ఘు ర్రాంతంబునందలిఘోపషవంతంబు లె లై నజీమూతంబులభంగినలరుచుం జనియె 
మహోార్హ్హ ౦బు తై ననానావిధగురులఘుయానంబు "లెక్క తక్కి_నజనంబు చని 
యిం పిడాతులు ౩ ఫాదగమనంబునం జనిరి యాన పృవేకంబు లారోహించి రాము 
దర్శనలాలస శై కాసల్య్యా చ భి రాజ కాంత లగ తరుణచం ద్రార్క_ సదృశ 
శివిక నారోహించి సపరిచ్చదుం డై "జె భరతుండు చనియె నిట్లు గజవాజిరథా 
కులం * బనయమన్మ్భహో మై న్యంబ్యు మహామేఘంబుచంవంబున నాగ స సం బగు 
దిగ్భాగంబు నావరించి న్భుగపమేజుష్టంబు ఆ లె నగెరినదీతీరంబులం గలవివీనంబు 
లతిక్రమిం చి రయంబునం బోవుచుండై నప్పుడు, 1766 = 

చ, లలితేవినీల శా డ్వల చరన్మ ఖో ప జఉృదవాగ్నిధూవము నుం 
చలఘుభయంబునం బదేన నంచలు వారి న్ క మేఘ నుంచు భీ 
తిల వనాటకోటి ప్రటుతీ వతమం బని "యుక్కువ లొకం 
బలుగతులం జెలంగె నలభారతడై నికి పాంసుజూలముల్. 1767 

క, ఆలో సె న$ము కుతుక, వ్యాలోలం జె బె ధరిత్రి నాచ్చాదించె౯ా 
వాలాయము ఘననరా కాలాంబుజ మాకసంసు గప్పినమాడ్కి_న్, 1768 
వారిసామజోష్ట9గోరధ, ఖరములచే సాం ద భంగి గప్పంుడి వనుం 
ధర చిరకాలము జనులకుల గర మద్భుతభంగ నపుడు కనంబడ కుండెన్, 1169 
ఏతాదృశఘన సె సె నో), వేతుం డై భరతుం డిట్లు పృధుసంరంభ 
స్ఫీతుం డగుచు దూరము చని, , చేత? ఖేదమున న నవ్వసిస్టున కనియెన్. 1770 

= సదయుం డగుముని చెప్పిన, పృచేశ మిడె చిత్రకాటపర్వతరాజం 
బడె మందాకిని యది య, లే యదె యనితాళ భతుల్య మగువన మనఘా, 

నే గిరితుల్యమ త్ర తశమానుక, కరటిఘుటాదంతకాంవ ఘట్టనమున నీ 
వరచిః త్రకూటసానువు, లఆ్ ముణిం ద్రుటి తాన్ట వ్పజ్కు_ ల య్యెడీ డిం గంకు, 12772 

. జభధరము లగుఘనంబులు, జలము. దొనలందు. గురియుచందంబున ని 
ట్ట్రలముగ నగములు చలం, దలరులు వడిం గురియు చున్న వల్లదె కంక, 

* అంబుధి మకరవితతిచే, తం బోఆ నితాంశేమృగవిత్రతిచే వ్యాకీ 
రం బగుచుం జత్రకూట న,గం బొప్పెడుం గంటె జేవకాంతాలయ మెం 
రైడు ఫేరతు 6డు భక్పుష్నునతోం జాత్రకూట పర్వతము నఫిషర్థిం చి చెహ్పుటు. శుద్దుం- 

వ. అని పలికి శత్రుఘ్ను నవలోకించి. . 1775 
క. వాత పవృదఘనసం, భఘాతేంబు ఫఘనాత్యయమున గగ నమునందుకా 

బోతిరుగుకై వడి మృగ, వ్రాతీము ఇెలు వారె వేగవంతం బగుచున్- 11716 
క జలద ప ప్ర కాకఫ లకం, బులచేత౯ దాత ణాత్యపురువులకక్రి కియ నౌ 

దలలరదు భటులు తమి ఛ్యానసిలం గునుమావీడములను శా సెడుం గంకు, 11777 
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వ. మజీయు నమ్మహాఘోరకాంతారంబు తొల్లి విజనం జైన నిప్పుడు జనాకీర్ణం 
ఇ నసా శేతపురంబుభంగి సౌమ్యుదర్శనం బె "చ యున్నది ది విలోకింపుము. 1778 

ణే హారిఖురోడ్డూకేవటుసాం ద ద, ధరణిరజము,దావమును వో్యమభాగంబునానరింప 
గాడ్పుమనషేం బ్రీయ చీయుకరణి దాని విరియ ఏ౯ దన్షైడుంగంటి వేవినుతచర్య. 

క, తురగో వేతము లగునుం, దరరథములు సూత-చోదితము లయ్యును స 

త్వరగతి. జన చేరక కోడు, భరమున విపినమునం జిక్కువడి యెడు6 గంకు.1780 

చ, హరిపదవీథి వె 6 బొలుచు నస్మదనీకపరాగ జాల కు 

తృటిం బరికించి వారిదకదంబ మటం చలచిత్రకూటభూ 
ధరశిఖ రాగ భాగమువం దద్దయుం జిత్రకలాపజాబము 

ల్వీరిపిగ౯ చాయ విచ్చి సరవి న్నిఖు లాడెడుం. గంకె ముంగలన్ , 1181 

తే. పద్యగర్భున కెన మైనపరమమునుల, కాశ్రయం బిది గావున ననఘ యో ప్ర 
దేశము శత్రివిష్టపముం బో లెదివ్యమై య, నామయంబయితో చెడి ననఘకం కొ 

తే. భాను తేజ మంజుబవిందుభాసీరములు 
మృగములు మృగీయుతంబు లై యివ్షీనమున 
ధవళ సుమముల వే. జిత్రితంబు లైన 

చంవమున నొప్పు చున్నవి చాలం గంకొ., 1708 

"కే, అకులితపరా గ్మములు ధీరు లతిగభీరు, లసద్భుళులు రామలక్షుణు = ధ్రికబలులు 

మనకుం జూప పష్టునందా (కననములోన ,విరభ టపుంగవ్రలు చొచ్చి వెదకవలయు, 

వ. అని భరతుం డాజ్ఞూపీంచిన. దత్త ణంబ కొంగణు యోధులు శస్తా,న్మపాణు 

లె యవ్వనంబు. ట్ర వేలించి సురోభాగంబున వర్షాకాల మేఘ్ంబుకి సరణి 

శ్యామం బె బె మొప్పు చున్నథూమా గ్రంబు దవ్వులం గొంచి శ్రమ్మణి భరతు 

నొద్దకుం జనుజెంచి జేనా య గృభాగంబున దవ్వుల ధో రామా) గం ౦ బొప్పుచు 

న్నదీ కృ శానుండు "లేనిచోట ధూమం బుంషదు నిగ్గనం బై నస్టానంబుసం 

గృశానుం డుండండు నిక్కంబుగా నచ్చట రానులక్ష్ముణులు వసించి యుండ. 

బోలు నట్టు గా చేని భామునమాను లయినమునుబు . నివసించి యుండం బోలు 

నని యూహిం చెద మని పలికిన సాధ్ధుస మ్మాతేంబు తై నవాగలసలుకులు విని 

యమీ త్ర బణమర్లనుం డై నభరతుండు సర్వై నికుల పలోకించి మి రిచ్చటనె 
నిశ్శబ్దులే యుండదు వ వసీష్టుండును సుమంత్రుండును చేనునుం జనియదమని పలి 

కిన వారు తద్వచన ప కారంబునం జిరకాలంబునకు రానుసమాగనుంబు దొర 
ఫొనియెం గదా యని సంతసించుచు భూమా ౫ గతపీతణు లై నిలిచియుండిరి 

భరతుండును భూమా గృంబు విలోకించుచుం బోవు చుండె నంకకు మున్ను గిరి 
వన ప్రియుం డగురాముభన్రుండు తమైలంబునందు దీర్భ కాలోవీ.తుండై. పురం 

దరురడు పులోమజం బోలె వె దేహి నవలోకించి యగ్దేవికి: బ్రియంబు సంపా 

ర్ి 
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దించువా(డై వనవాసపరిశ్రాంతం బై నతనమనంబున కభిమతీవివయాంతరవ్యాా 
సంగంబున నానందంబు సంపాదించుచు నమైథిలి కి ట్లనియ, 1125 

రుడు రాముడు వీతకుం జి కృకూటమునరిదలి విశేషములను జెప్పుటు, శత్రుం 

క. గతసామా9జ్యుండ నయ్యును, హితజనరహితుండ నయ్యు నీరమణీయ 
వీతిధరముం గాంచి మది నప్రతిమా మోదమున నున్నవాండ నతాంగీ 1786 

క. నానాకూటవిఠాబత, మై నానాధాతుకలిత మై సాం ద్ర గతిక౯ా 
నానాఖగమృగ యుత మై యూనగ మలరారెడి న్యృగేతణ కంచే, 1787 

వ. మజియు ఛాతుభూనీ తంబు రై నయీాశే ల చేశంబులు గొన్ని రజతసంకాశం 
బులు గొన్ని తుతజసన్నిభంబులు గొన్ని వీతమాంజిష్ట వర్ల ౦బులు గొన్ని మణి 
నర్యప్రభంబులు గొన్ని వువ్యరాగస్ఫటిక కేతకీవువ్పనర్హ ంబులు గొన్ని నతత్ర 
పాదరస ప్రభంబు లీశెలం బదుష్టనానామృగగణనింహ వ్యాన్రుభ ల్లూకసమూ 
వొంబులు గలిగి విచిత్రపవీ సమాకులం దై ప్రకాశించు చున్నది మణి 
యు నానమూసనలో ధ్ర ప్రియాళుపనసధవతళిమి శాంకోల బిల్వతిందుకారిష్టవరుణ 
మధూూకతిలక్బద ర్యానుల కీనీపవే శే ధన్వన బీజ కాదినిఖలతరు వ్రాతంబులు పుష్ప 
వంతంబు లై ఫలోవేతంబు చై ఛాయాయు క్షంబు లై నునోరమంబు లె 

-యొప్పు చున్నవి విలోకింపుము, 1785 
క. రమణీయపర్వత ప్ర, స్థములందు విరాళి. గామసమ్మాహీతు లై 

రమియించు చున్న కిన్నధ, రమణీరమణులను గంటు రాజీవాశీ.. 1189 
క. అంబుజముఖ కనుగొనుము ఘ్కనంబుగ విద్యాధరాంగనా క్రీడో శే 

శరిబులు మిక్కిలి నాహృద, యంబున కానందకరములై యున్న విటన్. 1790 
క. తరువిటపంబుల వ్రే, లెడు, వరమణిమయభూపషణములు వ, శ్రుంబులు సుం 

దరమాల్యంబులు ధనువులు, సురుచిరఖడ్షములు యమోలం జూడుము తనీ, 
తే. జలజముఖ యున్నత ప్ర దేశమున నుండి, దుమి కెడువిశాలగిరినిర్హ రముల చేత 

నల్పనిర్హ్హ రములచేత నద్రి చాల, గ్రా లెడు సృవన్మడం బై నగజముకరణి, 
.ఫలకుసుముసంభ్ళతం బగు, విలసద్దంధము గృహించి వినువక గువాలం 
బలుగతుల విసరుకరువలి, చెలియా యెన్రరికి సుఖము సేయక యుండున్. 

క, నీవును రాజానగీయనయ,కోవిదుం డగులత్షణుం డకుంఠతభ కిక్రా 

క్ర 

సేవించు చుండ నిచ్చట, వావిరి నిలువంగరా చె వర్ష శతంబున్. 1794 
క. అతులిత సలకిసలయసం,గతము సురమ్యుంబు సవ్నీగణయుత మగుూనీ 

శీ తిధరశిఖరా గృమున౯, రతిమంతుండ నెతిం జుమ్మి రాజీవాథ్నీ 1795 
క, జనకునిబుణమిాంగుటయును,నెొనకొనిభ రతునకుం బ్రయముం గూర్చుటయునుగా 

ననవాసమువే నా కిటు, వనజాతీ. ఫలదర్టియంబు వచ్చెం జుమ్మా. - 1796 
తే, నెలంతమానసవాశ్రాయనియతవగుచు,వివిధధావముల్ చూచుచు వేయిగతుల 
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నన్నుంగూడి యారమ్యు కాన నములందు,నీనగంబున, గృీడిం తె యింసప్తు మెణియ. 

శే,రనుణి య్య రాజగ్గు లరణ్యవాస, మక్క్ఫుత మని పల్కి. రస్మదీయాన్వవాయ 
రాజు లెల్ల చదేవక్వసంస్రా ప్రికొజుకుం గానననివాస మని రర్భి ఘనత మెజుసి, 

క్ శె లోపరిభాగంబున, నీలారుణవీతధనళ నిర ఎరుచుల 

నాషలాయము( జూపట్టు వి శాలరిలాపటలిం గంటు చంచలనయనా. 1799 

తే.చాగువదన యెద్దాని కేసరము విరుల, వృద్ది నొందినకై వడి వెలసె నట్టి 
గ ళో క్ సా < జప పగికెంక - యీశిలాపట్ట మోాశ్నీంపు మిదిగొ యుష్షు, దర్భమిడినట్లు పరికింపన య్యె -నహవా, 

వ. మజీయు నిమ్మహీధరంబునం గలదివ్యాపషధులు సవ్మాన్స ప్ప కారంబుల స్య కాంతి 

సంపదల చేత భ్రాజమానంబు లై రా ప్రీయందు హుతాశనజ్వాలలభంగివెలుం 

గుచున్నవి కొన్ని చేశంబులు సదనసజ్భశంబు లై కొన్నియెడ లబుద్యానసన్నిభం 
బు లై కొన్ని నెలవు లేకశిలామాపంబు లయి యద్భూతే ప్ర కారంబునం జూపట్టు 

చున్నవి నుజీయు నీచి త కూటపర్వతంబు ధరి తిని ఛేదించిసమఃల్థితంబయి నమా 

డ్కి నలకగు చున్నది యేతత్పర్వతశిఖరంబు శుభదర్శనంజై యున్నది మణీయుం 

గుష్ట్రపున్నాగ సరళ భూర్దపత్ర త్తర చృదంబు లయి కు జేశయదళ యుతంబు ల 

కాముకులయా సరణంబులు శోభిలు చున్నవి తచ్చరిసరంబునం బరిళ్లూ నంబు లై 
అవి య య ర 

మృదితంబు ల పుష్పృవమాలికాసందోహూంబులు వ్రాలి యున్నయవి చిత్రకూ 

టనగంబు బహుునూ*ల్య ఫలోదకం బె యమరావత్యీలకాపురంబులను మానస 

సరోవర సౌగంధి కాఖ్య సరోనరంబుల ను_త్తరకురు చేశంబుల నతిరనాణియత్వేంబు 

న నతి కృమించిన ట్లాప్పు చున్న దిచ్చటం జతుర్షశవర్ష వ్యతిరి కపురుపూయుగికొ 

లంబంతయు రాజర్షి సమాచరితేంబు లై నస్వనియమంబుల ననుసరించి లత్రుణు 

నితోడ నీతోడం గూడి విహారించినం గొఅంతయెమివన వా సవళత్సరం బులిచ్చటం 

గడపి యవ్వల రాజ్యసుఖం బనుభవించెన నని యీోాద్భశంబు లై నళుభ వాక్యం 

బులు సీకఠకుం జెప్పుచు నప్పర్వతంబు డిగ్గి తత్క టకంబున రమష్టిజలాకీర్ణయగు 
౧ ac 

మంచాకేనీనది నవలోకించి రాజీనలోచనుం డగురాముండు చారుచం ద నిభాన 

న యగుజానకి నవలోకించి వెండియు నిట్లనియె, 1801 

శా.రాజీవేశణ రవమ్యచి త్ర పులిన నృమ్యకా జగ త్పావని 

న్రాజతై _రవహండమండల యుతే న్నానాతటోద్భూతధా 
ీ జ్య ఒంట ప ం గ శ్రీజాతాన్ఫతేం జ క్ష వాంసముఖపత్రి వ్యాకుల నత రా 

డ్రాజీవాక రతుల్య నచ్చజలపూర్ష న్నిమ్నుగం జూచితే, [802 

నీ ఒక్నంక నవశై రవోత్పలాంబుజవనాలంకృతంబు మదాళయుంకృతంబు 

ఒకచోట దివ్యగంధో వేతపవనవిరాజిత బు మురాళ కరాజితేంబు 

ఒక"దెస గగన చుంబ్యుత్తుంగ కల్లోల భావితం బు కులింగ సేవితంబు 

ఒక ళఊయోర వన 'దేవయువతిసంగీతసన్నా దితం బలసారసోదితంబు 



412 గోవీనాథ శూమహాయణమయ 

తేఒక్క_యెడ నిమ్నుగావ _రృమొక్క_ క్రేవ, _స్తనితగంభీర మొకచాయ. జ క్రువాక 
శోోతం బయి యెల్డెడం జాడ నొప్పా, నబ్దలోచన యిచటిశోభాతిళశ యము. 

నీ అలివేణి కంకు దివ్యారణ్య ఫలపల్లవోద్దీపికారణ్య మొక్క_చోటు 
కలకంఠి కంకు మూ క౦దపల్ల వభావనోన్య త్తపికనాద మొక్క_చోటు 
పూబోడి కంక సంప్తుల్లక ల౭ాపముయూరనాట్యవిశాం మొక్క'వోటు 
రాజీవముఖ కంటె రమణేయతరమృ గ యూథకోలావాలం బొక్కచోటు 

తే,చలువ యొకచోటు సిద్దని సేవ్య మాన,మతివ యొకచోటు బేవవిహార యోగ్య 
పుంతీ యొకచోటు వనదంతిదంతయుతము, దేవి చూచితె యీనదితీరమందు. 

"లే.తామరసనేత్రి మృగనివీతంబు లగుట్క వలనం గలుపోదకంబు లై యలరునట్టి 
యీూమనోజ్ఞతీర్థంబు లింపెసంగ నాకు వేడ్క. బుట్టించు చున్న ఏ -వేళం గం"ు, 

క, ఘనవల్మ._లంబులు జటా, జినములు ధరియించి మాని కశేఖరులు ముదం 
బున నీనదిలో మజ్జన, మొనరించుచు నున్నవారు యువతీ కం'శే. 1806 

క. రమణి మణికొందటు సంయము లిచ్చట నూర్ధ వ్రబాహు లై నియమమునం 
గ్రనుమున నాదిత్యుని సర్వమయు నుపాసించుచున్నవారలు కంక. 1501 

'తే.పత్రపువ్చంబు లిన్నది.వె స్యృజించు, మారుత" ద్ధూతశిఖరద్రుమముల చేత 
బర నృత్యం బోనర్ప నుషక్కమించు, పగిద్ని జూపట్టు చున్నది పర్వతంబు, 

"బే. వారి చేషణ నీరవ్యు వడనజనిత, కాంతి నీశీం'చి తమ కట్టి కాంతి లేమి 
వన రువాంబులుసిగ్లు చేమునింగెన నంగ,జలములమునుంగుచున్నవి చెలువ కం. 

క. ఒకచోట మణిదికాశోదక ముకయెడ విమలసె కతం బొకచో న 
తస్టకలంక సలిల మొకయెడ, వికచసరోజములు గలిగి వెలసెడుం గంకు. 1511 

క, శ్వసనావాతేనవవికచ, ప్రసూనములు పాదపముల వె నుండి రహి 
న్వెస వ్రాలి పజిచినట్టుగం బొసంగం బ్ర వావాంబువెంటంబో యెడుం గంటే, 

క. వనజాతపత్ర, చూచి తె పనివడి జక్క వలు మధురఫణితి నినాదం 
బొనరించుచు. గమలోత్సల, వనవంశ ములం౦దు వ్రాలి వర లెడు యోగ్, 

శే.ఇన్నదీమై కతములందు నిన్ను గూడి, వలసినట్లు శ్రీడించుచు లలిత ఫ ణితి 
నిమహోగరిపె వసీయించుకొంకు, నతిన పురవాస ముధికోదయంబె నాకు. 1818 

క. అతులితతపోడనుశమా, నిషితు లగుతాపసుల వేత నిత్యము వివో 
భితజల యగునీనది నం, చితభ_క్థి న్నన్ను. గూడి సేవింపు మిన్. 1814 

వ. కల ణి నీ పిమృహాసదియందు మత్సమేతంబుగా ననగావానంబు చేయుము 
భ వజ్ఞఘనకుచాఘాతీజనితతరంగంబుల చేత గములోత్పలంబులు నటనంబు. 
గావింపం గలవు 1815 

క్, ఆమందాకిని శకు ని, కోవులీ కొనిశంబుం బ్రీయము+ గూర్చిన క్రియ నేం 
డీముందాకిని నీకును, లేవూ యొడంగూర్చు హితము 'బ్రీయమును సుఖమున్, 
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ఈపర్వతరాజ మయో, ఛ్యాపట్టణమట్ల యిమృహానది సరయూ 

ద్వీపవతియట్ల యరయుచు, భూపుత్రీ సన్నుం గూడి పొందుము సుఖముల్. 

. బాలశశిఫాబ నీ వనుకూల వగుచు, హితము గావింప లక్ష్ముణు. డధికభ క్రి 

నస్మ దాజ్ఞావ్యవస్థితుండగు చునుండ,ము వనమునాక బ్బుటకు నింకంగోదవ యేమి, 

క్రమయు క్తి. ద్రిషవణన్నా,న మొనర్చుచు వన మనుదినంబు మెసవుచు 

న్యిముం ౫౮ాడి నామనంబున, రమణీ కాొంశ్నీంప నింక రాజ్యుమును బురిన్.. 

, తత మృ గ యూథ శాలినియు( దావురసావృత్యు నృహామృుగ 

ప్రశతినివీతతోయ యును బాదపసేవితయు నృ హోర్షికో 

న్నతయగు నిమ్మహోత టిని న్నాస మొనర్చి ౫తక్షముం డనా 

వాకకుశలుండు గానినరుం. డంగన యొవ్వండు లేడు చూడంగన్, 1820 

అని యినిగీభంబున రాముండు వ్రియాసహాయుం డై బహూుసంగతు లగువచ 

నంబులు పలుకుచు గొండాక సేపునయ నాంజనప్రభం బె నచిత్రకూటపర్వతం 

బున విహరించి యనంతరంబ నిజా శ్రమసమిోపంబుననొక్క_రమణయసగిరి ప్రస్థం 

బునందు నీతాస పమేతంబుగా సుఖాసీనుండే యిది మేధ్యం బిదిసాప్రదు విది వహ్ని 

నిష పం బని వచించుచు మృగమాంసప్రదానరబున నచేవిని రంజిలం జేయు 
శ్రి WW ళో ౧ 

చుండె నప్పుడు సమో పంబునం జనుదెంచు చున్న భ రతుని సై న్యశ బంబును 

జమూచరణోళ్టితపరా గంబును నింగి ముట్టి చలంగె నమ్మహాధ్వని విని వార 

ణాదిమృగంబులు సయూథంబు లై భయంబు( గొని సెక్కు తేటింగులం బరు 

నెతు చుండె వంత రాముండు సే. నష్టిసముద్దూత శబ్దంబు విని శబసం శ,వణసం 
బాం యా థి ము టట ౪౮ 

జాతేసాధసంబునం బణిచునుగంబుల నవలోకించి దీ ప్పతేజుం డె నసౌమి తి 
వ ర (UW 

కిట్లనియె. 1821 

్రై జ ణో ణా జ్ ౮ 
. జలనిధిఫోహమట్ల ఘనశబ్దముకై వడి నొక్క_నాద మ 

త్యలయిగతి న్వినం బడియె నద్భుత పొంసువు 'లెల్లదిక్కు లం 

గలయంగ నాకృమించె గజఖడ్లమృ 7౫౦ ద్రవరాహయూథము 

ల్పలుగతుల నృయంబుం గొని పాణిం దొడంగెం గుమార చూచితే. 1822 

జనవిభుండొ తిత్చముండొ యావనమునందు 

"వేట సలుపంగ వచ్చె నవ్విధము గాక 
శాషపదం బరుజెంచెనో సత్వరముగం 

గల తెజం గంతయును నీవు తెలిసికొము. [5283 

. ఈనగము పన్నీగణముల, కై న సుదుశ్చరము లత్మణా యీపగిదిం 

బూనికి. జనుజెంచెడువాం దేనరుడో వేగ తెలియు మెంతటిఘునుడో, 

.. అన విని లత్మణుండు రయ మౌారంగం బువ్బీతేసాల మెక్కి యా 

యనువ్రన దిక్కు లన్ని గలయం బరికించి యుదబ్ముఖం బుగాం 
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గనుంగొనియె నృతాంగతురగద్విపసంకులము న, ఎగాధిరా 
జనిభపదాలిసంయుతము సాగరతుల్యము భూరిసై న్యమున్, 1825 

. ఈరీలిం గాంచి యారఘు, వీరుడు సాలమున నుండి వెస చ్రాంజలి మె 
యారామునితో సైన్య, ప్రారంభం బెజబుకపజచి పలికె న్మరలన్. 1826 

. వీరో క్రీము నహ్నీ నర, ణ్యా రో వితుం చేసీ నీత నద్రిబిలమునం 
జేరిచి గక్కునం జేయుము, దారుణశరణాపకనచధారణ నునఘా [527 
అని వేగిరపడి పలికెక్షు, ననుజన్తుని? జూచి పలికె నారామవిభుం 
డనఘా యొవ్వని బలమో, గనుంనొనుము సవి స్తరంబుగా సర్తుంబున్. 1828 

-ంర్టుర్టు. లత్షణుండు శ్రీరామచంద్రు,నకు భరతాగమనం బెజేగంచుట. ర్టుర్టుం- 

“నా విని లత్షణుండు వవనంబున6 సోపము వెంగలీంపం గాం 
బావకుకై వడిం గెరలి పాంజలి యె తనయన్న క్రి టను 
నైవ కృ తాభి పే.కు. డయి ధీరత నిన్ను జయింపం గోరి యీ 
త్రోవ బలంబు గొల్వ భరతుం డకరుబెంచుచు నున్న వా డాగిన్. 1829 
మింటిహొడువు గలిగి ఘంటాఘణంభఘణ, నినద మెల్ల దెసల నింకం దద్ర 
థంబుమిోంద నుద్దతస్మ_ం౦ధ మగుకోవి, దార కేతు వలరు ధర్మ్మనిరత. 1880 

* చటులగతి గల్టునారట్టజుంబు లెక్కి, విచ్చుకత్తులతళతళ ల్ల9చ్చుకొనంగ ౧ ఉం 
—0 ౧ నాదు లరుషెంచుచు న్నారుసావాసమున, వారణారోవాకులుం గంపచెవాండిగలినె, 

- మన మాయుధములు గొని గృ న్దన గిరిశిఖరంబు పై కి దాంటుద మో జే 
కనఘూా సన్నద్దుల మె, మునుకొని యిచ్చటనె యుండ మో తెల్పు మొగిన్. 
క్రొవుసీన మనలం డా౭ిన, నెవ్వనిక్భతముందు మనకు నీ౫తి నిడువు 
ల్నీవ్వటిఆ నట్టిభ రతునిం జివ్షకు రాం దిగిచి కృపణుం జేసెదం గడిమిన్. 

. మిహీరకులనర్భ యననినిమి త్త మోవు, నేను సీతయు దారుణ మైనవ్టసన 
మొందినార మాళకై కయినందనుండు. నాదుకొంటను బడు నికం గాదు విడువ. 

. శాశతం బె ననీదురాజ్యం బధర్యవృ త్రి కొన్నదుష్టాత్ముం డీభరతుండు 
భాగస్టవశమున నేండు సం ప్రా పు డయ, వీని వధియించి పుచ్చెద విమలచరిత, 

. వీరో త్రమ యీభరతుండు, వారనిపరిపంధి గాన వధ్యుండు నా కీ 
దారుణచిత్తుని వధవుం చారయం గా దోస మించునకై నం గల చే. 1886 

, అధివ యపగతనిజథర్ముం డై నభరతుం, డార్యగణగర్షి తుండు ఫపూరా్వ్రపకారి 
సవాజశత్రుండు స్వ ప్రయోజనరతుండు, తత్పరి త్యాగమున నీకు దప్పు లేదు, 

. మహోళత్తా యేనునీ చేత గృ తా భ్యనుజ్ఞుంకనై యాతణంబు భవ(డ్రా శా పహోరి యు 

యెనభరతుని వధించెద నాచేత నివాతుండై. న పుత్రుని వా _స్తీభగ్నద్రుమంబునుం, 
బోలె నిరీవీంచి రాజ్య కాముక మైనవై కేయి దరఖా _ర్హమయొ విలవించు చుండ 
బదంపడి దానింబట్టి బంధుసహితంబుగావధించిశుష్కారణ్యంబునందు నాకో 
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శనుంబో ల ౫ సై న్యంబునందు మతో్క్క_?ధంబు నసత్కారంబును బ్ర బ, యోగించి 

కరతురంగరథి కపదాతుల నిశితశరంబులం గీ టడంచి చి త్రకూటకాసనంబు నెల్ల 
రుధిరోతీతంబుం గావించెద ముటీయు నాచేత నిహతంబు లై నగజవాయపదాతి 

కలేబరంబుల ఇా్య్తాపదంబులు భవ్నీించుం గాక యే ని ట్లు ' సగతురం బరిమార్సి నర 

ఇాపంబుల బుణ౦బు6 దీర్చికా న్ వ కీయోాక రగతం. -బెనసామా,జ్యంబునుం 

జెచ్చి నీ కొసంగి కృ తాగ్ధుండ నయ్యెడ నీవ్ర పట్టాభివీ కుండ వై వసుంధరం బరి 

పాలింపుమని యివిగిధంబున నాగ హోద గ్రవ్యగ్రాయమానమొనసుండై సమ్మగ, 

బాహుబలంబున భరతునితో వి స హించి నిగృహించుటకుం దివురు చున్నలత్త్మ 
ణుం జూచి రాముండు సాంత్వవాక కంబుబ నమానయించుచు నిట్లనియె. 1888 

క. గురువృ త్తివిదుండు భరో, త్రరుండు మహాప్రాజ్ఞ డధికధై ర్యుండం భరతుం 

డరుదెంచు. చుండ నసిధీ, కరశరచాపముల నేవి కార్యము చెపుమా. 18089 

క, నరపతికి సత్య మాడియు, వరవతిం జనుదెంచినట్టిభరతు ను గుణా 

భిరతు న్వధించి యీతు,చ్చరాజ్యుమున నేమి యశము సంపాదింతున్. 1840 

కే, తలంప నెయ్యది బంధుమి త్రమయంబు,నందుం శ్రా పించు నది సుధమైన నేమి 
గరళ మి శ్రితభ క్యుంబుగతియబకిత్య, జింతుం గా కాత్ర్తలోనం గాంవీంప నయ్య. 

తే, ధర్మ మర్థంబు కానుంబు ధరణిసిదియు6, గోరుటంతయు మో మేలుకొటకు(గాదె 

చాల్యమోొదిగ నాబుది ద్ధిశ్రాతృవక్స,లతంబరిణమిం. చుళకుబుగవే రాట్ము_ మార, 

చ. ఘునమతి నాకు దుర్గ భ్ ము గాదు ధరిత్తి యధర్శమందు నా 

కనిమిషలోకరాజ్యపద మబ్బిన నైనం నృణీకరిండు చే 

ర్పున నసిచాపబాణములం బూనుట రాజ్యుముం గోరు కొంతయు 

న్మునుకొని మోకు నిచ్చలు ప్ర ప మోద 'మొనర్చుట కంచు జూడుమిోాః 1848 

క ఈమాట నిజము బల్కి.తి,  ఫౌమిత్రీ నమ్ము మిోవు నమ్మవెయే: 

నీ మసమున నాయుధ ములు, చే ముట్టి నజంబు బాస Er సెద ననఘా. 1844 

క్ల అసదృళచరితుని భరతుని బస చెడి “దునుమాడి బృహాదుపక్టో పకోశములీ 

మసుండ నయి తుచ్చమహీ మా,నసమున గణియింతుచే విశయ గుణశాలీ. 

తే, నీవు కత్రుఘ్నుండును బుణ్యనిరతుం జైన 

భరతుండును తేనియెడ నాకుం బరల నెద్ది 

యేనియు నొకింత సుఖ మబ్బెనేని దాని 

వీతిహోత్రుండు నీతు గావించు గాక. 1846 

క, కారణము లేక నా కపు కారము జేయుటను'బేసి శై కను సుజను. 

ల్లాజీరి నృశంస యని నను, దూటురె యింక నామె నొడీిసీ ద్రుంచిన యంతన్ 

"తే, శై క వేసినయపరాధ కార్యమునకు, సత్యసంధుని శ్రాతృవత్సలుని బుజునిం 

బ్రాణములకం కం బ్రీయుండగు భరతు నెట్టు;నిష్టురాత్ముండ నై త్రుంప 'నేర్తునయ్య 



416 గోవీనాథ రామాయణము 

సీ, 'పుడమియు సిరి. బాసి జడలు చీరలు చాలి జూనకీలత్మణసంయుతముగ 
వనికి చేతెంచిన నను వీని శోకసంమిభితకరంుడై. రూరచిత్ర 
యగుతనయమ్షకు నవమళతిం గావింపం దలంచి భూపతి ప్రసాధంబు వడసి 
ఛ్రాతృవత్సలత సా్యమ్రూ,జ్వుంబు నాకు సమర్పించుటకు భ క్రీ నరుగుదెంచు 

తే, చున్నవాం డినుహామ హుండొండువిధము,పూనిగా దెన్నండేనియు మున్ను భరతుం 
డజెగుం గావించెనే మన కించు కె న, నట్టిపుణ్యునివె నేల వట్లిళంక, 1849 ౧ QQ శకి, దా ౬ 

క, భరతుడు నునలం జూచుట, కరుదెంచుట కాలయోగ్య మనఘుండు మనయం 
దరయంగ నించు కైనను, దురితము గావింపం డితండు దుర్దనదూరా. 1850 

తే, అనఘ భరతుడు కల నైన న్కియంబుం 

దల 'జెన్నండుం బరుషో క్రి బలుక 6 డెపుడు 

సకల నృపధ ర్మ సం వేద శ్లశ్లువాది 

మన మెజుంగనిచే నానిమానసంబు. 1851 
తే. కెరలి భరతుని గూర్చి శంకించె బేటి, కమ్మహోత్తునిచే ము న్నొకప్పు డై న 

నిట్రన "త్రోవ సఆనన్లో కి యించు కై నంబలుకంబడియ సె యేల యీతలంపు నీకు. 
"కే, అనఘ చరిత క్రార్యంబున ని యో క్తు, లాకుమారో నుద్దేశించి యాడం దగదు 

వానియం దొకదుప్ప భావత్వశంక, గలిగి యుండీన చే నైనం గనల వచ్చు. 
వ. వత్సా భరతుండు నీచేత న ప్రియంబును నీష్టరంబు నగువాకష్టింబు పలుకం 

దగినవాండు గాం డతని నుద్దేశించి నీచేతం బలుకం బడియెడున ప్రియో కులు 

నన్ను నుక్రైళించి పలుకంబడినయవి గాం.దలంచెదం దన కొకానోకయాపద 
వచ్చినప్పుడై నను వందనీయుం డగుతండ్రిని బ్రాణభూతుం డై నభ్రాత నెవ్వి 
ధంబున వధియింప వచ్చు నని పలికి వెండియు నిట్లనియె. 1854 

తే, అనఘ దైవకృతంబున నై నపనికి, ధర్యమార్షంబు విడిచి సక్క_రు లైన 
తల్లితండ్రుల భ్రాతీల దారుణముగం, దునిమి జననిందలను బొంది మనుట మే'ె. 

తే, కడం రాజ్యంబుం గోరి యూగతి ననర్గ, మివ్విధంబున బోధింతు వేని నీకు 
సుగుణవంకుని భోరకునింజూచినంత, నంతయును రాజ్యుమితని కిమ్మునెదనయ్య,. 

చ. అనుపమలీల నేలు మిలయంతయు. దముండ యంచు. ప్రీతి న 
య్వ్టనఘుండు గృమ్మణ నృరతుం డంఘు?ల వై 6 బడీ రామభద్ర మా 
కనిశము రాజు పిండె సిరి యంతయు. గ కొనుంగాక యంచు డాం 
బనివడి పెక్కు_చందములం బల్కునొ పల్క_(డొ చూచు చుండుమూ.. 1857 
అని యిట్లు ధర్మశీలుం డగురాముండు పలికిన విని లత్ష్మణుండు లజ్ఞాతిశ యం 
బువలన నత్యంతసంకుచిత గాత్రుం డై థాతృవత్సలుండు గాన్రునం గేలుదోయి 
ఫాలంబునం గీలించి చేపా భవదీయచి త్తంబుఖొాలంది నవధరించువు గాక 
భరతుం డౌొక్కరుండె గాడు మజ్జనకుండ్లై న దథరథుండును జనుదెంచు చున్న 

b 

వ 
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వాం డని తోంచు చున్న దనినం గాసల్యానందనుండు వెండియు సెమి తిం 

జూచి పరభావజ్ఞుండు గావున నితండు పీళితుం డై ప్రసంగాంతరంబుం బ స్తా 
వించు చున్నవాం డని నిశృయించి యొచిత్యంబున అతణకృత ప్రస్తావంపు నే 

వి స్తరించుచు ని ట్లనియె. 1858 

నీ అనఘాక్త, జనకసమాగమం బడి మన కరయ నతాానందకరము గాబె 
మనల 'వీషింపనో మనకష్టము దలంచి మరల నయోధ్యుకు మనల. వోడు 

కొని పోవుటకొ లేక కోడలిదురనస్ల చింతించి కడు సుఖసేఏని యని 

ప్రోలికి. దోడ్కొని వోవుటకో వచ్చు చున్నవాం డవిగొ మహోన్నతములు 

లే, పవనతుల్య వేగంబులు జవయుతములు, గత, వంతంబు లై నట్టిఘోటకములు 

రెండు శత్రుంజయాఖ్య వేదండ మొకటి, మా ల జూపట్టుచున్నది పోలం గంటె, 

ే.మూంగ చనుదెంచు చున్న యామూ(కోనడుమ 
భూతసత్కత మగుపాండురాతపత్ర, 

మిపుడు తోంపనికతమున నృపునిరాక 
యందు సందియ మయ్యెడి ననఘ చరిత. 1860 

వ. అని పలికి రాముండు శంకాకళంకితస్వాంతుం డై నిరీకీంచు చుండ భ్రాతృ 
సేవాయ త్రచిత్తుం డ నలత ణుండు రామునిశేత నౌాజ వుం జై నాలంబు డిగ్గి 

కృతాంజలిపుటుం డై జె 3 పారగిభోగంబునం నొలిచి యుండె నంత భరతుండు 

సె న్యంబుల నన్నుహీధరపార్మ ,ఏంబుల విడియ నియమించిన గజ వాజిరథా 

కులం బై నతతైృైన్యం బప్పర్వతప్రాంతంబున సార్షయోజనమాత్రపు దేశం బా 

రమించి నివాసంబుం గావించె నిట్లు నీతిమంతుం డై నభరతుండు రఘునందన 

ప్రసాదనార్థం బరుగు బెంచి ధర్మంబు పురస్కరించి సేనాసన్ని వేశంబుం గావించి 

దర్చంబు పరివారించి పాదచారి యె యరిగి గురువచనానుఖానపరుం డైన 

“రాముని సందర్శింతుం గాక యని నిశ్చయించి శతు త్ను నవలోకించి "౭ యి 

ట్లనియె, 1861 
శా,నీ వాలుబ్లులం గూడి రామవిభు నస్వేషింపంగా నేగు మో 

త్రోవ న్వెంట గువూూండు జ్ఞాతియుతుం డై జై తొడ్తోడ నేతెంచెడుం 
ఛ్రోవీణ్యంబున మంతీ భృతి గురువార ప్ర వాకముం గూడి య్ 

నీవంక న్లనుదెంతు రోమచరణవే వే వొసమావేతుతన్. 1862 

ఆ, ఎంతలోన రాము నెంతలో లక్షలు, నెంతలోన సీత నిపుడు కనుల 
కజవు దీజుం జూడంగాం జాల నంతీలోం, జిత్తమునకు కాంతి చెల్ల దనఘః+ 

తే, ఇందుసంకాశ మరుణారవిందనే త్ర, మగురఘూ  శ్రముఘనసుందరాస్య మెంత 
లో విలోకింపలే నంతేలోన నామ,నంబునకు కాంతి గలుగ దనర్ధృశీల 1864 

తే, అను రాముని పార్థి వవ్యంజ నాన్వి, తము లగుపదంబు లెంతభో 'సిమలభ క్తి 

ర్లి - 
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నౌొౌదల ఘటింపంగాంజూలనంతలోనం గలువచి త్రంబునకుశాంతిగలుగ దిపుడు, తే. ఇష్టరాజ్యూర్హు 6డగురాముండెంతలోన, రుచిరసింహాసనమునం గూర్చుండి సదఖ్ళి చేకపువ్మరక్లి న్నుండు గాకయుండునంతలో శాంత్రి గలుగునే యనఘు నాకు. ఉ. తామర సేషణంబు ళుభాదంప్రము సుందరనాసము న్సుభా ధామనిభంబు హోసకలితంబు కృపారసయు క మైనశ్రీ 
రాముని గెమగంబు మది రంజల నిచ్చలు చూచుచు నికో ఛాము౭డు లతుణుండు సుకృత ప్రతుం డయ్యెం గ దయ్య తేమ్తుడా. 1867 కో. జలనిధిము ద్రితీధా త్రీ; తలమున కధినాథుం డనంగం దగు నిజభ రం బలుదెజంగుల సేవించుచు, నలజనకకుమారి ధన్య యయ్య్యం గాదే. 196 క. నందనమునందు ధనదుని, చందంబున చెందు రాను చంద్రు. డముందా నందమున నుండు నగ్గిరి, మందరగిరికంకు ను త్తమం బగుం గాచబే. 1869 ఆ. శే న్ర్రృభ్భద్వరుండు సవితృ ప్రతాపుండు, రాము జేవనమున రమణేం గూడి నంతీతేంబుం నీడ సల్పుచు నివసించ్కె నదియు సలిపవిత్ర మయ్యెం గాదె. 
యిరు భరతుండు పాదచారి యె క్రీరామా చ్రోముంబు6 గనుంగొనం బోవుటు. చ్రాణుం- 

వ. అని యివ్విధంబున బవావిధాలాపంబులు పలుకుచు మహాతేజుం డగుభర తుండు హమహారణ్యం బుం ద వేళించి పుప్పీతా గ ంబు కై నగిరినానుసంజూత ద్రుమవండంబు లవలోకించుచ్రుం దన్శధ్యంబునం జని చని పుష్పీతం బెనచిత్ర కూటసాలంబు డగ్గటి తేత్సమోాపంబునం బొల్చు రామా శ్ర మగతం బైన 

యెతణీంగి జల పారంబు నొందినవాని'తకెటంపన సంతోషవిశేషంబునం బొద లుచు శత్రుఘ్నునిం జూచి పుణజినోపపన్నం బే నరామాశ్రమం బల్ల జే యిని శత్రుఘ్ను నకుం జూాప్రు చు మాశళ్ళవర్షంబునుం దోడ్కొని రమ్మని .వనీమ్లు నకుం జెప్పి తాను గువాసపితంబుగాం బురోభాగంబున లీశుంబునం బోమన్ర్ర చుండె సుమంత్రుండు రామదర్శనకృ తా భిలావుం జై శత్రుఘ్నసహితంబుగా నరుగు చుండ నిట్లు ద్యుతిమంతుం డగుభరతుండు సత్వరంబు గాం బోవ్రచు. బురోభాగంబున నాశ్రమసమిాపవర్రిచివ్నాంబులు విలోకించి శత్తుఘ్నున కి ట్లనీ యె, 

క, ముదితుం డయి భరద్వాజుండు సదయత నెజింగించినట్టి శ లో తంసం బిజె దీని డాసికిమి కదు యచె సుమి మందాకినీనుహానది వత్సా, 1372 వ. అని శత్రుఘ్నున కచ్చటివిశేషంబు అెతింగించుచుం జని చని యవల నోక్కింత దూరంబునం దాపనాలయనద్భళశం జ ననహ్న్య గారభాతపక ఫొలయు బహన్సుఖావస్థా నార్థం బుపకల్సితం చై నయూశ్రృమంబును విలో 



అయోధ్యాకాండ ము. 419 

కించి తత్సరిసరంబున నవభగ్నంబు లైనకాష్థంబును సంపాదితేంబు లైన 

పుష్పుంబులు నండంద మార్ల పరిజ్ఞ్వ నార్థంబు క్షే వల్క_౦బుల చేత రచింసం 

బడినయజ్ఞానంబును నీత కారణ౦ంబువలన మృగమహి వక రీవంబుల వేత నిర్మిం 

పంబడినబహూుసంచయంబులును సర్వంబునుం జూచి వెండీయు శత్రుఘ్నున 

క్రి టనియ, 1879, 

చ, ముదమున లత్షుణుండు ఫలము ల్లొని కానననీవు నుండి తాం 

బఒబదపడీ యా శృమంబునకు సగాయక్ వచ్చుటకై పథంబునకా 

- నీదిలముగాక్ యుండ 'విరచించినగు రుల గంటు నీతికో 
నిద జగతీరుహ్శగ ముల వ్రేలల6 గట్టిననారచీరలన్. 1874. 

చ. మొనని నగంబుక్రేవ- జలము నృలముం జెలునార ఘోరకా 
ననగజము బృదంబున ఘనంబులకై వడి నింగి బృంహిత 

ధ్వనులు సెలంగ నొంశొకటిం చాంకీ సముద్గతిం బోరివోరి న 

బ్రనిమలలట్ల వి ట్రలసీ క్రాలుఛు నున్నవి క0శు ముంగలన్ . 15175 

ఉ. కాననమందు( దాపసు'లకల షభ కి ననారతంబు చె 

డాని భజించి బృహాగతిం దారు డగం జరియింతు రాబ్బృవా 

ద్భానుని థధూనురాజ యదె భెాసిలు చున్నది యందు జానకీ 

జూనీనీ బుణ్యమూ రి నలసంయమినిం బతె చేయడు చూవెదన్, 1376 

వు అని పలికి ముహూ_ర్హవమూాత్రంబునకు మండాకీనీనదిం గడచి యనుచరులం 

జూచి యిట్లనియె. 1877 

మ. వ్నీతి నెవ్వాండు సమస్త రాజ్యపదవీసింహాస నాధ్యముం డై 
సతతం వేలలగం జాలు నట్టవిభుం డీసౌమ్యుండు రాముండు ము 

త్కృతమం దీదుర వస్థ నొంది సుక్షముం శ్రేడించి ఘోరాటవీ 

నీతిలో నొంటిగ నున్నవాం డకట ఛీ జీవంబు నా శేటికిన్, 18178 

క, పలుగతుల నిపుడు తీత్సద,ములకు న్సీ'తాం ఘ్రీయుగమునకుం బడీ త 
ద్విలసత్కృప నొందెదం గొం, దలపడక పున8పునకి ప్ర ణామంబుల చేన్ 1879 

రుడు ఛభరతుండు రామాళ్ళమంబు6 గనుంగొనుట, చురుం 

వ. అని యిట్లు విలవించుచుం ౫ కేయీనండనుంగు నిజా గ భాగంబున సొలతాొ 
య 6... (UU 

లాశ్వకర్ణ పర్ణ సమాఇ్భాది యగుదాని శక్రాయుధనీకాశ భారసాధ న మహాకార్షు 

కంబుల చేత సమౌాశీర్ష యగుదాని శత్రు బాధకమహాసారరుక్ష్మప్పృష్టుడీ ప్త వదన. 
ద్ నం రై ఆప భానురక్లి ప్రతీ కాశతూణీరగ తఘోరసాయశకాలంకృతే యగుదాని సువర్ద నిర్మి 

తకోళకో భిత యగుదాని రుకబిందువిచి త్ర ఫలకరాజిత. యగుదానిం గాంచన 
ర ఇ వి వి అద భూషణవిచిత్రగోధాంగుళిత్రమండిత యగుడాని సింహాధిఫ్టిత మైన పర్వత 

గువా మృగంబులచేతం బోలె నరాతులచేత నప్రధృమ్య యగుదానిం గాకోద : 
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రంబులచేత భోగవతియుం బో విశిశవారాచంబులచేతే నభిరాను యగుదాని 

మృదుకుశంబుల చేత యజాయతనంబునుం బోలె నావ్ఫత యగుదాని వితొల 

యగుదాని వునోరవము యగుదాని, బర్హశొలం జూచి యందు నీశాన్య భాగ 

(కృమనిమ్నయెై దీ_ప్పపాపక యగువెదిక నవలోకించి తన్మధ్య దేశంబున, 1880 

రైలు భరతుండు దూరనున రామునిం గనుంగొనుట. శ్యుశుం 

క. నిరుపమగుణనిధి భరతుం, డురువి కృముధనుని' ఘనుని నుటజూనీను౯ా 
“రుని జటాధరుని జితా సురుని రఘూ_త్తమునిం గారి చెసుముహూ _ర్రమునన్, 

సీ, ఇందీవరశ్యాము నందితేనుత్రాము ధవళాంఛువదను సౌందరస్టసదను 
దీ ప్పకేజోలాభు చేవాధిరాజబాభు సరసీరుహాక్షు విశాలవయు 
వల్క_లాజినవాసు వరనుగుణోల్లాసుం గాంచనాచలధీరు ఘనగ భీరుం 
జటులసింవాస్మ్క_ం౦ంధు శౌర్యజితస్క0దు మానిన దేవు నాజానుబా హూ 

లే, లమ ణో వేతు సీతాభిరాము( ఉద్మ, యోనిచందాన నాసీనుం వై నవాని 
రాము నీవ్నీంచి భరతుం డలంఘనీయ, శోకవార్థి మునింగిసంయభితుం డగుచు, 

క, పలుగతుల నా_ర్రరవమున, విలవీంచుచు శ్రాతృమోవావివళుం డై క 
న్నుల నశ లొలుక మనమునందలంకుచు ని ట్లనియె. జాలధె రము వాయన్, 

కే, అనుదినము ప్రజచే నెవ్వం డభినుతింపం 
బడియె నట్టి శ్రీ రాముండు భయదవన్య 
దుష్టృుగముల 'చేం జాల దుపష్పు? వేశ 
వని నుపానితుం డై యున్నవాండు నేంయం 1884 

ర్ . రవుణీయచీనాంబరములు ధరించువా.6 డీచీరవల్క_ల మెట్లు దాల్చె 

విమలవిచిత్రమాల్యములు వహించువాం డీజటామండల మెట్లు దాశె 
మహి తచందనకర్ష మంబు మై మెత్తువా డీధరిత్రీరజ మెట్లు మె త్రై " 
నెండ క న్నెలుగక యింట వసించువాం డీఘఫోరవనవాస మె ట్లూన ర్చె 

తే. నతిసుఖోచితుం డగురాముండకట మన్ని,మి త్తమున నిట్లు దురవస్థ మెలంగవల సె 
నీచమతి నై ననాకు నిందితము లె న, జీవితము లేల ఛీ యెలత చెట్ట నై తిం 

తే. జగతి నెవనికి ధర్మసంచయము సముచి, తాధ్యరంబులవే యు _క్ష మయ్య నట్టి 
పుణ్యుండు శరీరదురఖసంభూత మైన, ధర్మమొనరించుచున్నా (డుధే రష్టమూంది. 

రుడు భరతళ త్రుభ్నులు రామునిపాదముల పై 6 బడుట, చ్రుత్తుం- 

క. భ్రని యీగతి విలపించుచు. గనుంగవలను దుకఖబాహ్పకణము లొలుక రో 
దన మొనరించుచుం దగ రా, ముని దివ్యాంఘు)లసమిగాపమున వ్రా లె వెసన్, 

క. ఈరీతి వ్రాలి భరతుం, డారామునిం జూచి యారస్ట యని యొకమా టు 
చ్యారణము చేసి శోకని, ఇారంబున వమురలం బలుకంజూలక్ ్యుండెన్. 158 
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క, పదపడి శశ్రుఘ్ను(డు ద, త్పదముల కెజింగుటయుం జూచి జారుణశోకం 

"బెద. నెదుగ రాఫఘువుండు వారి దయావుతి నాదరించి ప్రియ మలరారన్ . 

వః లీఘ్రుంబునం గ్రుచ్చి యె త్తి గాథాలింగనంబు గావించి కన్నీరు నించె నంత 

సుమంత్రు,ండును గుహుండును పొడసూపిన నా రామలత్మ్షైణులు వారలంగూ 

డి గగనంబునందు శు క్రృబృహాస్పతులతో డం గూడినదివాకరనిశాకలుల చందరి 

బునం చేజరిల్లై ని త్తెజంగునం గూడుకొనినవారణయూధపసన్నిభే లయిన 

యాశాజనందనుల నల్వురం జూచి యచ్చటివనచరు లందజు హర్ష ౦బువిడిచి 

కన్నీరు నించు చుండీ రనంతరంబ యుగాంతేకాలంబున ధరణిపయిం బడిన 

భాస్మరునిచందంబునం దనచరణంబులపయిం బడీ బద్ధాంజలీ యె బనూువిధ 

కోకాలాపంబుల విలపించు చున్నవాని జటాజినవల్క_లధరుం డగువాని నుప 

వాసకృశుం డగువాని వివర్ణవదనుం డగువాని భరతునిం జూచి యతేని నతిప్ర 

యజఖ్నోంబున భరతునిం గా నెజింగి రామభ,ద్రుండు నిజకరంసుల నతనిం గ్రు 

చ్చి యె క్రి శిరంబు మూర్క్కొని కొండొక సేపు గాఢంబుగాం బరిప్వుజించి పదం 

పడి నిజోత్సంగంబున నునిచికొని యతిదుజతుం డై నయతనిదుకఖం బపన 

యించుటకు. బ్రశ్నవ్యాజంబున ధర్మంబు లుపటబేశించుచు ని ట్రని య. 1£90 

రురు రౌొము(డు ళరతుని. గూర్చి ధర్న పృళ్ళములు సేయుట. చ్రైత్తుం- 

ఉ. ఎచ్చట నున్నవాండు కడు వృద్దుడు మజ్జనకుండు నేండు నీ 

విచ్చటి కేల వచ్చితి వహీనగుణాఢ్య వృపాలు నొంటిగా 

నచ్చట ఢించి మీ రిగువు రక్కట యీగలతి రాం బొసంగుశే 

యచ్చట నెవ్వ రింకం గల రప్పోభుం బ్రోచెడువారు చెప్పుమా. 1891 

కే, దూరమున నుండి వచ్చినవారి మిమ్ము 

గార్మస్టిమాలిన్యవై వర్ష SE ముల వేత 

బరమదుశ్ణయ గాత్ర్రులః బర "బెడ 

కాలమున కిందు6ం బొడగంటి. జాల నరిది. 1892 

క, విను మొ విచటికి వచ్చిన దనువునం బ్రైణంబు లెట్లు తాల్పం గలం డా 

జనపతి కడు దీనుం డై, మునుకొని తత్ధ ణమె నాకమునకుం జనందే. 1695 

క, నరసాత్మ్మక మజ్జ్ఞనకుం డ,మరపరిసదృశుండు పీట మని యున్నాండో 

సకువడి తోకాంతరమున, కరిగెనొ నీ వేల వచ్చి తేడవికిం జెపుమా., 1894 

శే. అనభచారిత్ర 'బాలుండ వౌట నీదు 

శాశ్వతం బె నరాజ్టంబూ జనపదంబు 

సర్పము నశింప కున్న దె సత్యరతునిం 

దండ్రి నేవింతువే నీవు ధర్మయు |. 1895 

ఆ; రాజధర్యవిదుఃడు రాజనూయాశ్వ మె, థాదియాగకర్డ 
యనిభఘమరూో ర్తి 
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సత్యసంగ కుండు జనకుండు కుశ లియె, యున్నవాండె సుఖముం గన్న వాం 

క, జనకుని సేవింతువె నీ, వనిశముం గులగుదుని. బుణ్యు హరినిభ తేజు 
్వనకీ రిని విద్వాంసుని, మునినాథు వనీష్టు నెపుడు బూజింపుదు క్ష. 
నఘ కౌసల్య సుఖనియె యలసుమి త్త 

మమున నున్న టే పుణ్యశీల సాధ్వి 
క యాసందభరిత యే కడమతలు 

డై ౧ 

లొప్పు మోజు. గుశేలీను ఆ యున్నవారె, . వన్. ళీ 

. అనసూయు' ఎనుద్రష్ట్రయు, సనయుఃడు సలసుతుంషు విసయనం పన్నుం౦డు 
జడ క దయాం ఎ ~ దన చందు గుద డు నజ . | ఘనుడు బసహాక్ర్రుతుండు జబుజుం, డనభు సుయజ్ఞుం సక తొత్త్యుం డగ 

క. అతీయ ముతిముంతుం పయి సం, తతమును వే న్త్ఫణేతిం దప్పుక వహ్ని 
త్రాతియమున హోవ్యమాణము వుతమును గాలమున నీకు నురుమాతి. జైప్ప 

క, బాహణవ్నదు వరం విత భత వో నబ గ్గు దేవర్రాహణవృద్దుల, బాపు బక్ళభృత్య ముంత్రవై ద్యుల గురుల 

న్మావించు చు భయభ కుల సేవింతువె నంతతంబుం జరళుభ లీలన్, 1 

2 
tz 

తే, GC 
ath 

ui 

Yn 

తే.అనఘ యివ్వు స్ర్రృసంపన్ను నర్గశాస 
న్ా కై ౮ కోవిదుని హితకరం గృతజ్జుని సుభన్వుం 

దా 
గాడు కాదాక్యు సవినయ గారనమున 
నమిత భయభ క్రిం బూజిం తె యనుదినంబు. 19 

క. శ్రుతవంతు లాత్మేసము లిం, గితేజ్ఞులును కూారులును సుక్రుతులు కులీనుల్ 
జితికరణులు నగుమం తుల, సతేతేము మన్నిం తే నీవు సజ్ఞనతిలకా. 19 

వ. మణి యు నీతిశాస్త్ర నిపుణులును మంత,ధ రులు నగుమంత్రులచేత సు; 
వృతం బై నమంత్రంబు రాజులకు విజయవారాలంబు గదా యని పలికే వెండీ 
ని టనియె, 

191 
క. కాలంబున నిద్రించుచుం గాలంబున మేలుకొనుచు ఘనబుద్ది నిఖా 

కాలంబునందు నిత్యం, బాలో చింపుదువె నిశ్చలార్థనిపుణతన్ 19 
ర్, శ వ్ j ప 
నాము నుంత్రితమం త్రం, బక్కజముగ గం_ప్ప నుగునె యమ్మం త్రం జుకా. 

గబాండ్రతి డ మతి నీ, వొక్క_౦డవు సేయం దగ దయు కం బన భూ. 190 
క. పితన్వతు బగుమితేజననం, యుతీముగలఘుమూాల మునుమ హపోదయమునుగా మతి నిశ్చయించి కార్యం, బతిరయమునం జేయు చే మహాగ్సణ కాలీ, 190 
వు. మజియుసామంతమహీ పతులు లీశ్రుంబున ఫలోన్తుఖంబులయిన కార్యం బులున 'జేయరి దలంచిన కార్యంబులు నెజబుంగక నివ్పన్నంబు లె నకార్యంబులె రొ య ల జ దా అురగునట్టుగ మంత్రిగోపనంబుగావించి సర్వ కార్భంబులునడుపుదు వే మంత లవెతంగాని ఫీచేశం ”"నిసుమం త్రితం జై నమంత్రంబులను బరులుతేర్మ్క_యా కుల చేత నింగికాదులశేత నెలుంగ కుండుదురు ౫ దామూర జనసవా స్త ంబుకంటెః 

శు 

EEE — 
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బండితుం డై నవాని నొక్క_నిం బరి గృహించిన నతండు మహీపతి కర్గసంకటం 

బులయందు మ్ హపాశ్వర్యంబు గావిరచు మూస బగు వారిం బదివేలజనంబుల 

నుపాసించిన నించుక మయొనసాహాయ్యుంబు లేదు మేధావియు మభాకరుండును 

దముండును నీతిశా స్తవిచతుణుం డగునమాత్యుం డొక్కరుం డై నమహీపతిని 
గాని దత్పమానునిగాని లవ్మీసంపన్నుం జేయు నన్ని కార్యంబులందు నట్టియు త్త 

మగుణసంపన్నునిం జేర్చం ద దగదు త్హమశర్త్యంబులం దు త్తముని మధ్యమ కర ౦ 

బులయందు మధ్యముని జఘన్వక ర్త రిబునందు జఘన్యని నీయోగంప వలయు 

మతియు సుఫరీమోతీతు లగు వారి నమాత్యులంగుల క ,నూగతులం గరణత్రయ 

శుద్ధియు క్త రుల గుణగ్రైష్టుల EE ఫకర్శ ంబుఐందు నియోాగింసవలయు ని సుక 

స్కకారంబునం గావించ్చేదువె మని పలికి నెండియు ని టనియె, 1908 

"తే, అనఘ మంత్రులు దీతి ని గు న్ననుదినంబు 

తీ వ్రదండంబుచే సము ద్వేజితప్ర 
జంబు గాకుండల్డ బూ జ్యురాజన్టంబుం బ్రోచు 

వాని గాం జేయుదురె నీతినవరుసం జెలివి, 1909 

వ నుజియు ద్తువానంబున ధనం బుపార్షించి యాగంబు సేయ నుసకృమించిన 

పతితుని యాజకులు నర్హించినచందంబున బలాత్కారంబునం బరి వ్ర హీంపం 

'దలంచిన కాముకుని. గాంతలు పరిత్వేజిం చినకై వడి నుగ దంజ్ గ పొయంబున 

నదండుర్ట లగువారినలన ధన గహణంబు సేయునిన్ను ఏలోకించి ప్రజలు 

. పరిత్యేజింపక యనుర క్షు లై యుందురు గదా యని పలికి శోమ్మజ ని ట్లనియె, 

శే. - పార్గివనయజ్ఞు సొ మాద్యూ పాయకుశలు . 
వై ద్యుని గృతఘ్ను శూరు నై శ్వర కాము 
నా_ప్పనిఘుటనరతు సధరాధిసతి న 

ధించం డాతని కావడం చెచ్చు నతయయ, 1911 

క. యుక్షుని భృశానుర కుని, శ కు తారునిం గులీను సదుపాయసమా 

యు కుని నుతిముంతుని వర, భ కుని గావిం తే నీవు బలపతి గాన్. 1912 

కో, బలవంతులు ముఖ్యులు పవ, బలార్షనులు జన్యనిదులు భ కలు విక్రాం 

తులు నై నదంశనాథుల, నబఘయుగుణా సత్కరించి యలరుదె ్రీతిన్. 1918 

నీ తతి వచ్చినపుడు భూవరుండు బలంబున కోన్నంబు వేతన మర్హ భంగి 

బుషహ్క_లంబుగ నికంబోలు లోభంబున నొసంగక ముత్తు. డై యుండెనేని 

వానిపె( గోవించి వారు దూపి.౦తురు దాన భూపతి కనరంబు గలుగు 

గాలయాపన మివు గావింప కిడుదువే వీరుల కన్నంబు వెతనంబు 
తే. జ్ఞాతులు ప్ర భానులును భృత్యజనులు దండ,నాథు లనుర కులెప ప్రథ నంబులందు 

* వీత భవదర్థనుందు జీవితము నైన, విడువ దలకొని యుందు 4 వీరవర్య. 
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తే, శ క్షుడు విచకణుండు యథో కకారి 
పండితుండు బుద్ధినిధి జన పదభ వుండు 

ఫఘునుండు పతిఫానవంతుం డక ల్యముండు 

చైనచారుంకు సత్కృతుం డగునె యయ్య. 1915 

+, మణటీయు౯' బరపహశుంబులందు నుం త్రీయువ రాజపురోహి తసేనాపతిజావారి కాం 
తర్వంశికశారాగా రాధికృ తార్థసంచయకృ త్కా ర్యా కారని యాజక ప్ర పొడ్వినవా 
కసే సేనా నాయక నగ రాధ్యవ్.క ర్మాంతిక సభ్యధ వ్యాధ్యతదంక పాలదుర్ష పాలరాష్ట్రాం 

తపాల కాఖ్యలం గలయస్టా దశతీ ర్థంబుబను స్వపకుంబునందూ మం త్రివురోహీక 
యువరాజులుం దక్క. దక్కి నపంచదళశతీరంబులను బరస్పరావజ్ఞాతు రై నము 

వ్వురు మువ్వురు చారకులచేత వేర్వేజ నెటుంగవలయు మజీయు వ్వపాస్త 
పునరాగతు లయినశత్రువుల దుర్చలులం గా నెంచకవ ర్రింపవలయు. జూ రాకు 
అగుశ్రూహ్థాణుల సేవింపం దగదు వాను బాలిళు లై పండీతా ఖిమూను లై య 

నర్ధసంహదనచతురు cl వేవమాగ్గవివీకబుర్డు 7 లై శుమ్మతర్మవిమయబుగి 
నధీగమించి నిరర్థక ౦బు లై నపూ ఫ్రపతమేయు ఫ్రలను సిద్ధాంతో క్ర కులం గా నువ 

నీసించు చుందో రట్లివారి తం పరిత్య జిం పవల యు నని పలికి వెండియు 
నిట్లనియె, 1916 

. రవితేజ మత్కులోద్భవపూర్వనృపులచే ననిశంబు రశ్నీతం బె నదాని 
ఘనపీరభటశతాంగకదంబగంధేభ హయసంకుల ద్వార మై మెనదాని 

నిజకర్శనిర తావనీసురవ్ త్రియవై శ్యళూద్రులచేత వజలుడాని 
బహావీధ కాంచన ప్రా కారహర్ర ర్య న్టినిమానవిరాజితం బై బె నదాని 

ననవరత మార్య సేపీతం చై బై నదాని 

ధన్య మగుదాని నునయ యోభా్యాపురమును 

సత్యనామంబుగాం జేసి సంతతంబుం 

బ్రీతి. బాలింపుదువె నీవు నీతిశీల. 1917 
. మణియుం జై త్యశతజుష్థ్రంబును సుఖోపనివిష్టజ నాకులంబును 'దేవస్థానపా 
నసీయకౌలాతటాకోపకోభితంబును బ్రహృష్టనరనారీసంయుతంబును సమా 
జోత్సవ శోభితంబును సుకృష్ణసీమాంతంబును బశుమంతంబును హింసాభి 
వర్ణితంబును నదీ మాతృకంబును రమ్యంబును శ్వాపదపరివర్ణి తేంబునుసర్వభయ 
పరిత్య క్ష కృంబును రత్నసువర్ష్మరజతాద్యాకరసంపన్నంబును బాపనరవిహీనం 
బును బూర్వరాజూభిరత్సీతంబును నగుజనపదంబు సుఖం బున్నబె కృషి 
నా లేద్టుగ్ రత జీవలగువై వై శ్యాదులు సకలార్థసం పాదనంబుననభిమతు లై, క్రయ 
క్రృయాత్మ్మ కవాణిజ్యరతు లగుచు నుండ నా శ్రితలోకం ఖంతేయు సుఖంబు 
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నొందు చున్నడె మజియు నానణిజుల కీష్ట పాపణానిష్థనివారణంబుల వేత భర 

అంబు. గావింపుదువే యని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 1918 

. రతకులు వేనివారల, రశ్నీంతువె నృపతి కాత్త రాహనీలయులకా 

రశ్నీంప వలయు చెప్పుడు, దతుత నిజవంశ యో థర ముకలిమిన్, 1919 

. వత్సా నీవు స్వ, స్ర్రీలయం దనుకాలుండ వై వారల కన్యపురువసం భోహణాది 

దోవంబులు అండ రశ్నేంచుచు వారలవచనంబు యథార్ల బుద్ది నాకర్ణింపక 

వారితోడ రవాస్యంబు లాడక నర్తింపుదు వే యని పలికి వెండియు ని ట్లనియె, 

, అనఘా గజములు వొడమెదడు, వనముల బ్లోతునె కరేణు వాజిగజములకా 

మునుకొని రశ్నీంపుదు వే, యననరత ముపార్టనంబునందు. దనియకన్. 1921 

ప్రొద్దున లేచి దివ్దాముణిభావణము త్రైయినిండం డాల్సి బ 

గద్దేయమోయద నుండుచు జగజ్జనలోచనపూర్ల సర్వ మై 

శ్రష్ణయు న్నీ ప్రజాళ తికి దర్శన మత్తు వె నాచు భ్ శతం 

చెన్దయు? ట్యౌద్దు ని ని న్లొలిచి వి నటం బోదు బె నిత్య. మింశ్లకున్. 1922 

జబు ట్ల w=) లా ముజియు విష్టి వ భృతినీచోర్మకరులు నిక్వకంకు లై మహీ పతియొ న్షకు బ్రతి 

తంబుగా* జనుచెంచినేని యబదజ్ఞాధిక్య్టంబు సంభవించు దర్శనాభావంబునలన' 
గార్భహోని యగు నీయర్థంబునందు యథోచితసమయనిరీకుణ ప్ర దాన ౦బు 

ప్రయోజకం బై యుంకు నట్లు గావించెానవచవే యని పలికి వెండియు. 1928 

"జే, రాజనంకన సర్వదుర్త్శనులు రత్న, భఛానసష్టాధన నయం గ్రే సలిలాయుధములచేత 

నీల్పికా ర్యుకపాణుల చేత సంక,తంబును ఒరివూర్లంబు ఆ తనరు నయ్య. 
a డో ర 

కే, అనఘ విస్తార ముగునె ధనాగనుంబు 

a 

వ్యయము కడు(. గొంచె మగునె యపాశ్రభూత 

జనుల శెంతీయు నీదుకోశంబు చేర 

కుండునే భృత్యులు సుఖు లై యున్నశార, [920 
నవి . వీరవర్యు య భ్యాగగవిప్రులందు 

"దేవతా పితృ దేవ తాతిధులయందు 

సాధుజనులందు సఖులందు యోధుబందు 

డృవిణవీనియాగ మునరిం తె ధర్మ ఫణితి 1926 

. మజీయు విశుక్షస్వ భా వుండును గరణ శ్రయళుద్ధియు కో కండును సజ్జనుండు యదృ 

చృవేతం జోరుం డని పట్టువడి శా్యస్తుజ్జులచే పికోధితుం డై భనలౌల్యంబున 

వధ్ధీంపంబడ కుండకు నె వమీజీయుం గాలంబున సంద్భ ప ముం జ డై గృహీతుం 7 డె తె పృ 

ముం డై చౌర్యలబ్దదృ దవసహాతుం డై నచోరుండు్ ధనలోభంబున విము ఎ కుం 

డు గాకుండుం గబా యని పలికి వెండియు. 1927 

శే, అనఘ ధనవంతునకు దరిద్రు నకు నొకఫ్కివాదరూపసంకట మది వచ్చినపుడు 

రడీ 
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పీతధనలోభు లై పక్షపాత ముడిగి, సత్హ్వమాడుదు"కే నీదుసచివ్ర లనఘు, 
తే, అనఘ మిథ్యాభిశ స్తులయశ్రు కణము, లవవి రాలిన నవియు భోగార్థ ముర్వి 

పాలనము నేయున రపతిపళుకళ త్ర, మిత్రపుత్తుల హింసించు మిథ్య గాము, 
నీ అలచాలవృగ్ధవై ద్యులను బూజింతువె తడ .ముక వాజ్మనోడానములను 

గురువ్రుల వృద్ధుల సురల జై శ్యేంబుల నతిథుల సిద్ధాగు లైనవిప్ర 
వరులను మానుల. బరికించి నిత్వంబు గురుతరభ క్రి మ్రొక్కు ధువె నీవ్రు ధర్మ నుర్ధంబుచే ధర్శంబుచే నర్భ మవి రెండు నిఖలభోగాభికాంతం జే. గామమునటాల. 'జేడ్పాటుగాక యుండం, గాతు వే నుతి ధర్మార్థ్గకౌవాములన వేజు వేజ విభాగించి వీరవర్య, కడవ పడకుండ శేవింతె కాలమందు. 001 తే. అఖిల శాస్త్రార్ధకోవిదు లై నద్విజులు, పాడి దప్పుక్ నితష్టింబుం బౌరజాన 
పదులతోం గూడి నీకు శుభోంబు గలుగు, నట్టు ప్రార్థింతు శే నిత్య మనభఘుచరిక 

వ. మజేయు నాస్రిక్యంబును నన్ఫృతంబును గోధంబును ననవధా న తప్పుంబును దీర సూత్ర త్వంబునుసాధు జనావర్భనంబును నాలస్యంబును బం చేం ద్రియపరవశత్వం 
బును ట్ర యోజనంబుల నేకచింతనంబును విపరీతార్థబోధకుల తోడ మంత జఅంబును నిశ్చ తార్థంబులం దనారంభొంబును మంత్రంబు రత్నీంపకుండు టయు మంగళంబు లనుష్టింప కుండుటయు సర్వదిగవస్థితళత్రురాజుల నుద్దే శించి యేకకాలంబున దండయా త్ర సలుపుటయు నివి పదునాల్లు రాజ దోమంబులు మహీపతి వీని నన్ని టిని వర్ణింప వలయు మజియు లోభ శోధా లస్యాసత్య ప్రమాద భీరు త్వాస్థిరత్వ మూఢ తాన యావమంతృత్వు రూవడ శవర్షంబును మృగయా ద్యూత దివాస్వష్నపకివాద వీ మవ న్న తగీత్ర వాద 
ర్ల బ్ర ్న వ్ ల ఫీ వృథాపర్యటనంబు లని యెడుదశే కావుజ గు ణంబులును సాఫత్నవస్తుజ నీజు వా యి... (ఆక సై తాపరాధజంబు లని యెడుపంచవీధ వై రంబులును న “దక పార్వతవా క్రైరిణ 

ఛాన్భనంబు లని యెడుపంచవిధదుర్లంబులును సామ దాన భేద దండంబు లని యడుచతుకుపాయంబులును నౌరసతంతుసంబంధ వంశ కమాగత వ ననరత్నీ తు లనియెడు చతుక్విధమి త్ర ంబులును న్యాయధనార్దన రఠ్ణ వరన సతాత్ర, ప్రతిపత్తు ల నెడుచతుర్విధరాజన్ఫ త్రంబులును స్వామ్య మాత్య రాష్ట్రదుర్లకోళ బలసువ్భాత్సంజ్ఞ లం గలపరస్పరోపకారిసపాంగంబులును నిజ మైత సమా శ్రిత నుబంధుజ కార్య సముద్భవ భృత్య గృహీత్ర నామకంబు లగు స్పష్ట విధపతంబులును కేన సూచి గరుడ శకట మకర క్రౌంచ పద్మంబు లని యడుసన_ఫ్హవిధ ప్ర భానవ్యూవాంబులును గని వాణిజ్య దుర్గ సేతు కుంజర బంధన ఖన్యాకర కరాదావ శూన్యని వేశనంబు లని యెడునష్టవర్షంబులును టెళున్య సావాసద్రో హేర్ద్యా సూయార్థదూఘమణవా క్సారువ్య దండ పారు వ్యం 
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బు లనియెడి శ్రోధజని తాష్ట్రగుణం బులునునసాధ్యవస్తువు లయందు సముప్యమం 

బును సాధ్యవస్తువ్రలయం దసముద్యుమంబును శకి వస్తువిషయంబునం దకాల 

సముద్యోమంబు ననియెడివ్యసన త్రీయంబును ధ ర్లానకామంబు లనియెడి త్రీవ 
ల ర్లంబును బ్ర భుత్వమంత్రాత్సావా నానుక శ క్రి త్రయంబునుశత్రుతయస్థా నవృద్ధు 

9 టల 
లనియెడి త్రి వర్షంబును ద్రయావార్తాదండనీతిసంజ్ఞ కవిద్యా త్రయంబును బ్రజా 

వాలనమూలం బై నయిం ద్రియజయంబును సంధి విగృహ యానా సన దె ధీ 

భావ సమా శయ సంజ్ఞకం బై నపూడ్డుణ్యంబును హుతాశన జల వ్యాధి 

దుర్భిక్ష నురణంబు లనియెడిపంచవిధ దై వన్యసనంబులును నాయు క్తక చోర 

పర రాజవల్లభ పృథివ్పతిలోభంబులవలన న య్యొడుపంచవిధ మానువవ్య సనం 

బులును నలబ్ల వేత నావమానిత కోకిత భీవీతంబు లగుళత్రు, సంబంధివర్షంబుల 
ళ్ళ అహం అట ర ~ || అద నభిమతవస్తు ప్ర దానంబున భేదించుటయ ను చా లవృద్ధ దీర్భరో గిజ్ఞాతి= హివ్కృ 

త భీరుక భీరుజనక లుబ లుబ్బజనక విర_క్ష ప్రకృతిక విషయాసక్రా నేకచి_త్రమంత్ర, 
or జ ఖా క న అ అ న అద్య దేవుబ్రా వణనిందక దై వోపహాతక దై వచింతే దుర్భిత, ఖ్ట్సన్ొ వేత బల వసన 

సంకులా దేశస్థా కాలయు క బనాురిపు సత్యధర్యన్య వేతసంజ్ఞ కులను సంధిక యో 
| ల పరు నం అ గుల శేవలనిగృహోర్ట లగుపురుషులను రా జ్యాపహరణంబును భార్యాపవార 

ణంబునుసానాపహరణంబును చేశాపపారణం౦బును జ్ఞాతిజనాపహరణంబును ధ 

నాపహరణంబును మదంబును మానంబును విషయపారనశ్యంబును కజ్ష్ఞూనవ్ఘా 

తంబును నర్భవిఘాతేంబును ళ_క్రివిఘాతంబును ధర్మవిఘాతంబును 'దేవతాతిరస్క 
రణంబును మి శ్రే తద్ధనావమానంబులునుబంభువినా శనంబునులో కానుగ వారా 

హిత్యంబునుస్వామ్య మా త్యాదిమండలదూ ష ణంబునుస్వాఖిమతవిషయా భిలా 

పి.త్వంబు ననియెడువింశతి విగ్గహశకారణంబులను నమాత్య రాష్ట్ర )దుర్లకోశ 
సల లు ౧ 

దండంబులని యెడుపం చవిధ ప్ర కృతులను బురొవర్తు లె నళత్రు, మిత్ర, శత్రుమిత్ర, 
మిత్రమి త్ర శత్రుమి త్రమిత్ర్రు లనియడువా రెవురునుబ్బస్ట్ర భాగ స్థులెన పార్టి గ్రా 

హో క్రృందపార్షి గ్రాహాసారా క్రందాసారు లనియెడువారునలువురును మధ్యువ ర్తి 

యగువిజిగీషుండును పార్శవ్రభాగవ్నర్తి యగువుధ్యముండును వీరల కందణికు 
బహిస్థ్రానావస్థితుం డైనవాం డుదాసీనుండు ననునీద్వాదశరాజాత్మ కమండలం 

బును విగృహ్యూయాన సంధాయయాన సంభాయయాన ప్రసంగతోయా నో 
వేక్య్టుయానంబు లనియెడుపంచవిధయానంబులను యానాసనాత కం జైన 

సంధిని దై వథధీభావ సమా క్ర యాత్శకం బై నవిగ వాంబును వీని నన్నింటిని నీతి 
శాస్తో క్ష ప్ర కారంబున నెటింగి  హేయంబులం బరిత్యజించి యుపా దేయంబుల. 

బర్మిసృహీంతు వే మజియు. బెక్కండ్రు మంత్రులం గూడి కావించినముం త్రఐ 

బునకు భిన్నత్వసంభవంబువలన నై క మత్యాఖభావంబువలనను సా ర్థక్ళోంబుగలు 



తీన్ గోవీనాథ రామాయణము 

గదు గాన్రన శాస్ర క్షమం త్రిలమణలనీ తు బగుముంత్రుల సల్వురం గాని మువ్వురం గాని గూడి నారియందజలోను నొకొ_కకితోను రహాస్యంబుగా 
నుంత్రేంబు గావింపుదువే యని పలికి చెండియు ౨ కుని యె, 1932 

a) 

॥ సవనతంత్రాద్యనుసఘ్టానంబు చేత "వేవంబులు సఫలికృతంబు లగ్గునె 
దడానభోగంబుల ధనధాన్య రత్నా దికంబులు సఫలీకృతంబు లగు సె 
తాహుసం శృవణంబు సఫలీకృతం బగునే శిలసవ్ష్ర్రీ త్రనియతివలన 
దాశ్నీణ్యరతి నుతో త్పాడనంబునం గళ తంబులు సఫలికృతంబు లగునె తే. రవికులో త్తమ నీ వొక్కండవె భుజింప, ష్టమృ ష్టాన్నమును బరితువ్ధి గాంగ 
మానితాఇాక్రు లాశంసవూను 3 నసృమిత్రు,ఎకుల బెటుదువె నీవుపా తే మెజటిలి, వా. C7 లు క ఢ ర్యార్థకానమయు కము, నిర ,లనువి వెకడంబు నిత్వము శుభ ్మముకొ 
శర్శద మగునావెవ్పీన, ధర్మము మది న్లపుడాయ్య దశరథతనయా. 1981 

తె, బయస్టీది ఈుధభంబు సుజనుబ కస్ట మెద్ది, తవిలి వునతం డ్రి తాత ముత్తాత లెల్ల 
నర్శి నెద్దాని సేవించి రనుదినంబు, నట్టవృ త్రిని శేవింతె యనమఘ నీవు. 1995 

తే, యు క్షదండు( త్రై భర్కసంయు క్త బుద్ది, నెన్వం డిల యేలు నట్టిమహీవరుండు పుణ్యజనపుంగనుల చేతయబాగడువడసి' మైహీకాముమ్మికసుఖంబులనుభ వించు, 
వ. అని యివ్టిథంబున రాజధర్శ్యంబు లుపబేశించు చున్నయన్నం జూచి భోరతుం 

ce 

డి ట్లనియె. 
1987 

ర్ం కూర మెజయ మో రిప్పుడు, న్ర్మిలమకిం జెప్పినట్టి నృపధ క్యంబుల్ 
ధారి కులకు గాక రహి౯ా, ధర్మవిపీనుండ నైన నా శేమిటికిన్, 1988 

దురు భరతుడు రామునికి దశరథమకణం వెణింగించుట. ర్టైర్టులా- 
నెం అనఘాత్త మననంశమున చ్యేష్టునకు రాజ్య మవలికనిష్టుల కతనినేవ 

యుచితధర్శం బగుచుండ నీవు భరింపం దగినసా మా జ్య మధర్యయు క్రి 
నా కిచ్చినందుకు నన్ను. బాత్రముం జేసి మూషఘోరవనమున కిట్లు నీకు 
రాం జెల్లునే చేవరాజ్యపదం లె న నీకు గానిది దాల్ప నాకు వశమె 

తే. కేవ మా కెల్ల నధిపతి నీవ్ర నన్ను గరుణం జూచి యయాధ్యా్యనగ రికి రమ్మ 
రాజసన్ని ధి బూజ్యసా(మ్రాజ్యపట్ల, భ న్రుడవుగమ్లు నృపస భా భ వనమందు, 

తే. అధిప ధర్హార్థసహిత్ర మైనట్టి చెను లోకసంపాదనీయకాస్తోకవృ త్ర 
మెవ్వనికింగల్లు నట్టిమహీళుం డుర్వో, మౌానుషుండై న బేవత్వమహీమం గాంచు. 

వ్ . ॥ ఫ్, లత్ముణుండు సీతేయును వెంటరాంగ నీవు, ప్రోలు వెడలినమాత్రాన భూవరుండు 
పురికి నావచ్చుకం'కొమున్నరెదివికిం, ద్వడ్వయోగాగ్ని హేతిసంత పుం డగుచు. 

మ. నిను. జింతించుచు నిన్నె వేరుకొనుచు న్నీయందుం జి త్పంబుం జే 
ర్చి నినుం గూర్చి బహుప్రకారముల విష్నేవించుచు న్నీముఖా 
బ్ద్ఞనిరీమొస్పృవాుం డై భవద్విరవాసంజాతాశ్ని చేం గాంగ నీ 



అ యో ధాష్ట కాండ ము, 429 

జనకుం డెంతీయు న_స్పమించ జననీసంఘంబు శోకింపంగన్. 1942 

చ. వ్రియతనయుండు వ్రీతి నిడుపిండము దత్పితృలోకమందు న 

తయ ముగు నంచు శాస్ర్రుములు చాటి వచించెను నీవు తండ్రికిం 

బ్రియుండవు గాన నయనకు బ్రీతిగం బిండ మొసంగు మిప్పు డే 

రయమున మున్నె చేసితిని లత్ముణసో డరసంయుతేంబుగన్ . 1048 

రురు రాముడు పితృే మరణమును విని దురభిరెచుటు. చుం 

క, అని యీగతిం బితృమరణము, వినిపించిన నతనిమాట వీనుల కనిలో 

దనుజరిపూశ్చృృష్టం బగు, ఫఘనదారుణనజ్ర శీంతిగపి సోశోటయున్. 1944 

క, పరళునికృ త్తం బగుసుర, తరువుకరణి రాఘవుండు దద్దయు శోకం 

“బెరియంగం బరవళు. డైయ, త్రజి ధరణిం బడియం జూల ధై రము వాయన్. 

మ. విపులాధీ కుని గూర్చి యాప్శది ని్వేదించుచుం గూాలఘఫఘా 

త పరిశాంతసుము_ప్రదంతికరణ నాతి నలి న్య్వా?లి యు 

న్నపషృథూరస్కుని రాము గాంచి వెస నంతికా ఛ్రాత లుద్విగ్ను లై 

యుపచారంబుల సేశచేర్చి రపు డయ్యుర్వీసుతాయు క్షు లై. 1946 

ఆ. అంతం గొంతవడికి నమ్మహాపురుషుండు, "తెలివి నొంది కనులజలము లొొలుక 

దండ్రి మరణమునకు దలంకి దుకఖంచుచు, నిట్లు లని యె గై కపట్టితోడ, 

ఉ. భూమఘివరుండు- సన్లతికిం బోయినవెన్మ_ నయోధ్యయందు నే 

చేమియొనర్చువాడ జగతీశ్వర పాలిత మైనయప్పురం 

వీమహీ నింక చేపుపుషుం జేలఃంగ6 జాలు దురంత మూ యగా 

ధామితశోకయా పమకరాలయ మెట్లు తరింతు. దమ్హుడా. 1948 

ఉ. ఆశతమదిగీయాగజనితా_ర్థిం దవించుచు మృత్యు వొంది నా 

చేత నసంస్కృతుం డగుచు శీభ్రుమున నివి కే? గాన వి 

ఖ్యాతీగు ణా బ్లీకి న్షశరథావనిభ_ర్హకుం బట్టి నై నుదు 

న్లాతుండ నె ననేను వరుస న్లనియించుట వ్యర్థమే కదా. 19419 

క్ శ్రుతిచోదితీగతి నీచే, వీతినాధుండు మున్నె వ్రేతకృత్యంబుల స 

తృృతుం. డయ్యెం గాన నీవిపు, డతులితచరితార్థకుండ వై తివి గాదే, 1950 

చ, ఇనకులనాయకుండు దివి కేగినవెన్మం గృత్మ్వవతుండ సై 

నననుం బురంబునం దింక ఘనంబుగ నెవ్వండు వ్రోచువాండు పా 

వనగతి సన్నివృ త్తవనవాసుండ నయ్యును గృమ్మణం బురం 

బునకుం జనంగ నోపం గృతపుణ్య యనాయక మట్టు గావునన్ . 1951 

క, ననుం జూచి సువృత్తుం డించు నృపతి యేయెనుడు లు శ్రుతీసుఖములు గా 

మును పలుకు సట్టిమాటలు, పనుతగుణా యింక నెట్టు విన నగు నాకున్, 

చ, అని యిటు రామభద్రుండు మహావ్యససంబునం 7 కపట్టితో 
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నని మగువా భవచ్చ ఏళుకుం డంతము నొంచెం గచా యటంచు ద 
జ్ఞనకజలోడ నాడి యనుజా కితృహీనుండ వై తెయంచుం ద 
మునిం గని పల్కి నెవ్వగలు ముంపలగ నశ్రులు నించె గ్రుమ్హాజున్. 10658 ఉ. అన్న తెజుంగుం జూచి భరతకాదులు కోకపరీకచితు ల 
కన్నుల బావము బురియ6గా నిలవీంచుచు సాంత్వేవాక్యనం 
పన్నత నాదరించి నరపాలున కౌది వక్ వూచరింప కా 
పన్నత నొంది కుంద నిటు పాడియ రాఘవ యంచు. బల్క్ నన్. 1954 

తే, జానకియు స్వర్షగతుం డె నశ్వుళురుని విని, కనుల నళులు గార రోధనముం జేస్సె గా ద 
లో నామహా దేవినూరార్చి రాముండ పుడు, శోకమున, గుందుసౌమి త్రి జూచిపలిశ, 

క విది తాత్తుం డగుతం డ్రికి, నుదక కియ సలుపవలయు నుచితంబుగ నిం 
గుదివిణ్యాకము చీరయు, కొదువపడక్ యుండ “వేగ గొన తె న్లునఘా 196 

యయా రాముడు దశరభునకు బిండ ప చానంబు సేయుట, శుశుం- 
క* జనకకుమారిం దోడా,ని, యసఘా మం దాకినీమహోన దికడకుం 

జను మోవు వెంట నేనును, జనుదెంచెదం దం డ్రి కర్థిజల మొసంగుటకున్ , 
వ. అని పలుకునాసమయంబున పిదితాత్తుండును నుహోమడొయు మృదుండును 

శాంతుండును దాంతుండును భృ శౌనుర కృుండును దృఢభ_క్రిమంతుండును నీత్యానుగుండు నగుసువుంత్రుండు రాజకుమారులం గూడి రామభద్ర నాశ్వా నించి తదియకరం బవలంబించి మందా కీనీన దికడకుం దోడ్కొని చనియె నప్పు డక్కు మారచతుష్టయంబుసడాపుమ్పీత కాననం మై నమందాకీనీన దీతీరంబున కుం జని యకర్దమం బై నయవతరణ ప్ర బేశంబున కత్మిష్త్రయత్నంబున డిగ్గి తదీయ పుణ్య సలిలంబులం (గృంశకె సంత్ రాముండు జలంబులు దోయిట సం 
హీంచి యావ్యుదికా భిముఖుం జై రోదనంబు సేయుచు దెళరథ్టు నుద్దేశించి. 

తే, శీతివరో త్రము వీతృలోకగతుండ వై న, నీకు మద్ద త్త మైనయీలోకపావ 
నోదక్ం బతీయం బయి.యొష్పుంగాక్క యనుచు నంజలి జలవిసర్టన 'మొన ర్చి, 

వ. కట్లు సలిల క్రియం గావించి దర్భసం_స్తరంబునందు బదరీమి శ్రితంచచై నయింగుదీ వీణ్యాకం బిడి వెండియు దశంథు నుదైళించి దురఖపవూర్వకంబుగా ని ట్లనియె, 
ఆ, పృథివిలోనం బురువుం డేయన్నము భుజించు నతనిబేవతలు తదాన్ను లగుదు రథిప నాయొసంగినట్టియీ పిణ్యాక, మింపుతో భుజంపు మిపుడు నీను. 1061 

-ంయయై ఫరతేసై నికు లందణు రామునిం జూపు వచ్చుట శుయుం 
వ. అని పలికి విధి ప, కారంబునబిండ దానంబుం గావించి యారఘువల్ద భుండు తము 

లుం చానును వీతాసమేత్రంబుగా వండీయు. బూర్వమార్షరబున నప్పర్వతం బారోహించి సర కటీరద్వారంబు డజగ్గజ్ నిజబాహుదడండంబులు సాంచి భరత లత్మణులం గౌంగలీంచికొని దీర స్వారంబున రోదనంబు6 జేసిన వారును సీతా 
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నమేతంబుగా. చితృమరణ భ్రా భ్రాతృ ప పృప్రాజనసంజాత నోకవికేషంబున దుకఖంచి 

రంత నయా్యా క క్రుందనశబ్దంబు గిరిగుహోముఖంబులం బ్ర తిథ్షనులు సెలంగం దు 

ములం బై యొస్పె నప్పు డమ్మహాకబ్దంబు విని భరత మై నికులు భయోాద్విగ్ను లై. 
భరతుండు రామునిం జేరె వారిన యీోారోదనధ్షీని యని నివాసంబులు 

విడిచి వారి కభిముఖంబుగా నచిరప్రోమీతుం జై నరాముని, జిరప్రోషీ తునిం గాం 

దలంచుచు దృష్టు కాము ల రథవాయ గ జశకటంబు లెక్కి_ సత్వ్ప్రరంబుగం జనిరి 

కొందటు కేవనంబునం దదీయా శ్ర ముంబుఫ కరిగి రాసమయంబున ఖురనేమి 

సమాహాతం బై నయయ్యరణ్యభామి య భ్రసమాగమంబున నాకాశముం 

బోలె దుములంబుగా 'మ్ర సె స నాదాకుణఫరని విని విత్ర స్తంబు లై వనగజం 

బులు గ రేణుపరివారితంబు లై మదగంభంబునదెసలవాొ సించుచు నొందువనంబు 

నకుం జనియె సీంపహూ వ్యాఘ? వరాహా భల్లూక మహిష సర్ప వానర గోకర్ణ 

గవయపృపషతాది వృగంబులును విత్రాసితంబులయ్యు రథాంగవాంస కారండవ 

బక క్రాంచ శుక విక శారికాది పతత్రిగణంబులు దీనా రావంబులు సేయుచు బటి 

వందోడం” నప్పుడు విత్ర_స్త పత్నీసంకులం బె బె ననభంబును విత్ర_స్తజనసంకులం 

బె నభూతలంబు నుభయంబు చేకప్రకారంబునం బొల్సి యుండ నంత సర్వ 

జనంబులు పురుష న్యాఘు7౦డు నకల ల్మృషుండును స్థండిలాసీనుండును యశస్వియు 

నగురామునిం జూచి కై కేయిని నుంథేరను నిందించుదు * భాప్పపూర్ణ ముఖు తై 
శోకించుచుండ వారింజూచి ధర ర్యజ్ఞుం డై నరాముంకు కల్లి దండ్రులంబో లె సంభా 

వించి యథార్హంబుగా6 బ్రణామాలింగననచోగొరవా దుల సంక్రీతులం జేసిన 

వారు యథార్హస్థానంబుబ నధినసించి పెక్కు_చందంబుల నతనిదురవస్థం జూచి 

యాక్రందించు చుండ దదీయశాంబు భూనభోంతరంబు నిండి నహీధరగువో 
వివరంబులు మోజు (మ్రోయ మృదంగ స్వనంబుభింగి జెలంగెం దదనంతరంబ. 

న జన పతీభార్యల నందజ, మునివి భుండు వసిష్టుం డపుడు ము న్నిడుకొని గృ గ 

 క్కున న ధైళంబునకుం, జనియె న్రాభఘన్రనిః జూచు సం భ్రమ మెసంగన్. 

తే 

క్, 

తే. 

న్ 

అమ్మవోరాజపక్ను లీ ట్లరిగి జనక , కన్యకాస్నాన పుణ్యోదకయును రావి 

లక్షుణనిేే పేవితయు నె 'సులత్యు మగుచుం గ్రాలుముందాక్నీనది. గాంచి రచట 

అప్పుడు కౌసల్య యుం గను, అప్పుల చావంబు లాని వ్రీయతనయుని్నిపై 

నొప్పినయనురాగము తనుం గప్పికొనంగ నలసుమి త్ర, సని యి ట్రనియెన్. 

అకట నిర్విషయీకృతు-౭ న రావు, లత్షుణు అనాధ తైత్రి తి కాలంబులందు 

స్నాన మొనరించుటకు నజ స సృంబు డిస నట్టితీర్ణ దే దశం బిదొ యజబల కంకు, 

అతివ యకంద్రితుః డై నీ, సుతు డీపీర్ణమున నండీ సుకుచిరముగ మ 

త్పుతునకు నర్పించుటకై, సతతము సపింము గృహించి చను చుండు. గదా, 

సీ, అతివ నీసుతుండు జలాహరణాదిజఘున్భికర్శం బిట్లు కడంకతోడం 
ఇ శీ ౧ 

| 
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జేసీన వాం డయ్యు శిష్టజనంబుచే నిల గర్హితుండు గాం ౫ దెట్టు లన్న 
నన్నకుం గ్రైంకర్య మరిం జేసిన నది యంతయు గుణయు క్ష మనిరి గాటె 

తి అష § అన భరతుం డంజలింబేని ప్రార్థన య గావింప రాముండు ప్రతి సామయా,జ్యుపదవి. 

శే. జేఠానియె నేని ఘనసుఖోచితుండు నీకు 
మారు డతిదు8ఖకోకవిసార మయిన 

యిీానికృష్టకర్య్శంబు "తా నిండి విడిచి 

యిపుడె సుఖయించు గృహమున నింపు మెజయ. 1968 

రురు కౌసల్య యింగు దీవిణ్యాకపిండములను జూచి దుగఖంచుట శుఢుం- 

వ. -అని యిటు ల శ్షణునిసువ్భూ ద్భా నంబు బహాప, కారంబుల వక్కాణించుచుం 
౧ జాట్ 

cin 

కే, 

దళ్సమిపంబున దశ్నీణాగృదర్భసం _స్తరంబునందూ. బిత్ళ ప్రీత్యర్థంబుగా రాము 
నిచేత విన స్తం బె నయింగుదీ పిణ్యాకంబు. జూచి యదేవి వెండియు నంతేకి 
పురకాంతల నవలోకించి యి ట్లనియె, 1969 

. అనకులదీపకుం డిత్వూకునాయకుం డతిసుఖోచితుండు మహాత్ముం డవార 
సము డై నదశెరథ తభ గ్ల కిచట వుత్చూనునిచే ద త్త మైనదాని 
నింగుదీ పిణ్యాక మిది గనుగొంటిశే భు క్షభేగుం డె న భూవరుండు 
చతురంత మేదినీచ క్రంబు గుడుచు వాం డిటునంటిభోజనం 'బెటు భుజించె 
దాశరథి చేతం దం డికి దత్త మైన, దీని వీశీంచినంత నామానసంబు 
వేయి వృయ్య ల పోవదు వితతవజ,సారమయము గాంబోలు నిస్సంశయము గ, Va © 

న. అని యిన్విధంబున నాార్త యై విలపించు చున్నకౌసల్య నూరార్చి సపత్ను 
ఏ మ 

బనేవిం దోడ్క్కని నీము9౦బునం జని స్వర్లచ్యుతుం డైన జేవేంద్రునిచందంబున 
సర్వభోగపరిత్య కుం డై స్థండిలంబుసం గూర్చున్న రామునిం జూచి శొకకర్శితు 
లయి కన్నీరు నించుచు సుస్వురంబుగా రోదనంబు చేసి రప్పుడు రాముండు 
తల్లులం జూచి శీళు9ంబున దర్భాసనంబున నుండి లేచి తదీయ చరణంబులకుం 
ద్రైణామంబుం గావించిన వారు సుఖస్పర్శంబులును మృాద్వం గుళీతలంబులు 

నై నకరంబుల నమ్ముహోక్షుని నె వైనిరజంబు పరిమార్థించి రంతే లక్ముణుం 
డునుం బ్రణపముల్తిన నక్కు_మారుని నామునిం బోలె నాదరించిరి పదంపడి 
వై దేహి భక్రిపూర్వకంబుగా నమస్కరించి చావ్పపూర్ష ముఖ యయి దుఖం 
చుచు మరుచ్చలిత వల్లి యుం బోలె నడలును మపవాసకృళాంగి యె తూలుచు 
డై న్వృంబుతోం బురోభాగంబున నుండె నప్పు డగ్దేవిం జూచి కౌసల్య బడ 
స్నేహ యె తల్లి కూంతునిం బలె గవుంగిలించి వాత్సలింబు నజపుచు షహ యె తల్లి వ్రు సల్య 
ని ట్లనియె, :971 

రుడు కౌసల్య ఫీకాబేవిరిం జూచి దుకిఖించుట ఛ్రుథిం- 

క. జనకునికూంతురు దశరథ, జనపతి కోడలును రామచంద్రునిసతి భూ 



మె, 

య 
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తనయ యగునీత కిటు వీధి, వని నీడుమలు గుడున్ర మనుచు వ్రాసె నదయుం డై. 

దిననాథాతపత_ప్పపంకజమురీతి న్వారిదచ్చున్నచం 
ద్రునిభంగి న్విరసోత్పలంబుగతి "రణుధ్వ స్తభర్యంబుచా 
డ్పున పతద్యుతి నున్న సీతవదనంబుం జూచుచో నన్ను6 ద 

ద నశోకానల మాశ్రయంబుకరణిం గాల్పం దొడంగ నహిన్. 1973 
, అని బహుప్ర “కారంబుల దుకఖంచు చున్నతల్లి ననూనయిం చి రాముండు సురా 

ధిపుం డగుశేక్తు ౦డు బృహాస్పతికిం బోలె హుతాశనసమప్రభుం డై డై నవసిష్టు 

నకు బ్రణామం బాచరించి యమ్మునిపుంగవునితో . గూడ దర (స్నంబున 

నాసీనుం డయ్యెం డదనంతేరంబ భారతుండు కృతాంజలిపుటుం డై సామంత 

పురోహీత సేనా నాథసహి తంబు గా నిజతనుచ్భాయావి శెషంబున నక్కాననంబు 

నకు గారుత తృతచ్భాయ నొసంగుచు. బ్రజాపతి కభిముఖు౦ డై కూర్చున్న 

పురుహూతుండుం బోలె మునివేవధరుం డై నరామున కభిముఖం జె డె కూ 

ర్చుండె నప్పు డచ్చటివా రందటు రామునకుం బ్రణమిల్లి సత్కారపూర్వ 
కోంబుగా భరతుం డతనితో నేమిసంభావీంచునో యని తద్వాక్యశ వణకుతూ 

వాలంబున యథార్హస్థానంబుల నానీను లై యుండి రిట్లు గూడుకొనిన సత్య 

ధృతి యగు రాముండును ముహాత్షుం డగులక్ష గుండును. భార్శి కుం డే డై నభర 

తుండును సుహృత్సమేతు లై. యభ్వర వేదియందు సదస్యులతో డం గసాడిన 

శ్రేతాగ్నులచందంబునం దేజరిల్లు చుండి రంతం గొంతసేపునకు రాముండు 

గురువత్చలుం డగుభరతునింజూచి పి యవచనంబుల నాశ్వాసించి లత్మణసహి 

తేంబుగా ని నిట్లనియె, 1974 

రురు రామురడు భరతునిజటాధారణవనాగమనకారణం బడుగుట. శుఢుం- 

. నిరుపమరాజ్యము న్విడిచి నిత్యము బార్గినరక్య్యు మైనను 
త్పురమును బొడు చేసి నరపుంగవ తాపసవేపధారి వై 

యటణనుర లేక పత్సులకు నైన గమింపంగ రానియట్టియి 

గురుతరచి త కూటమునకుం జనుబెంచికి వేల చెప్పుమా. 1975 

, నా వీని భరతుం డానీ, 'తావల్ల భుచరణము ములకు దండ వృణతు 

బావించి మధురభాపా, ప్రావీణ్యము దోయం బలికె. శై శ్రూంజలి యగుచున్ . 

, నరపతి నిను బాసి సుదు, పష్కర నుగుకర్యం బొనర్చి కడపట సుతకో 

కరసాబ్ధిముగ్నుం డై డె యప్పురుషనరు(డు మేను విడిచి పోమెకా దివికిన్. 19177 

. రయమున మాయను యగుకై కయి చే వినియు క వగుచు న్ నాయకుం డ 

టు యశోహర మగునీదు, ర్నయకార్యం శ చాచరించ రాజకు తేశా, 1978 

లోకనుత విధవ యగు చ, కై ,_కయి బహుదు“ఖకోకకర్ళిత మై య 
సోకతరరాజ్యపడమును, గై కొనక దురంతనిరయగతికిం జనియిడిన్. 1979 

ర్ర్ 



శీరెశ నోవీ నాథ రామాయణము 

రుడు భరతుడు రామును గాజ్యం బంగీకరింపు మని ప్రార్థించుట. చఖైదుం- 

కం తడయక యిప్పుడె శక్రుని, వడువున సా్యమ్రాజ్యమందు వారక యభివీ. 

క 

క 

కుడ వై చాసుండ నగునా, కిడుము మహోను గ్రహం బహీనగుణాఢ్యా, 
అనఘా పురజనులు మహీ, జనులు సఖులు హితులు మాతృసంఘ మిచటికిం_ 
జనుదెంచి యున్నవారలు, జనవర్య యన్ముగ హూం బొసంగుము కరుణన్. +981 

* వ్యక్రంబు నానుపూర్వీ,యు క్షము నీ వనుభవింప నుచితము నీకే 
యు_క్రం బగురాజ్యం బను, ర_ క్రిం చేకొని హీతా ప్రులం బ్రోవు మింకన్. 1982 
భూరిక శానిధి యగుశని, చే రాకారజనిభంగి శిస్టా బారో 
దారవిచారుండ వగునీ చే రస నాథవకి యగుచుం జెలగౌడుంగాతన్. 9% 

కే అధిప యీయిష్టసచివసమన్వితముగ 

క, 

నర్ణి నాచేత కిరముచే యాచితుండ 
వగుచు శిష్యుండ దాసుడ ననుజుండ నగు 

నాకు సమ్యక్స)సాదం బొనర్చు మిపుడు. 1984 
విమలాత్శ పూజితము వి, త్రము శాశ్వతము న్సమాహి తము నితన్టంభు౯ 
సుమహిక చరితం బీప్రకృ,తిమండలము గడవం దగదు దీనిని నీకున్. [9859 

వ్య 
క్ అని యిట్లు పలికీ యశ్రు లు, కొనుంగెనలం గ్రమ్ము దేజ గాం గ కేయో 

తనయుడు గృమ్మణిం దత్సీద, వననజంబులమిోంద భక్తీ వ్రాలెం బెలుచన్, 
తే, అంత రఘుపుంగవుండు దు ఖతాత్తుం డగుచు 

జప ను. అనసఘాక్తా చరిత 

క్, 

వ, 

సనుదదంతానళముభంగి సార సాక 
కూూరుపులు వచ్చుచు. గలంగి యున్నభరతు 
నై కౌంగిటం గదియించి యిట్టు లనియె. 1987 

వృతుండు నిజవం శాణారసంరక్షుణుం : 
డును దేజస్ని కులీనుం డంచితగుణుండు నృత్వసంపన్ను డు 
న్వినయోదారు(డు రాజధర్మవిదుః నౌ నీయట్టివాం డివ్విధం 
బున పాపంబును రాజ్య కారణనునం బోధింపంగాం .జెల్టునే, 1988 
మాను నీయం దించుక, మైనను దోషంబు౯ గాన మన్గీయనయము 
సాని భవదంబ ని ట్ల, జ్ఞానంబున దూజ నగునె సౌజన్యనిధీ. 1999 

రుడు రాముడు భిరతుసితో దళరథాజ్ఞ కు లోయడనిలయు ననుట. శ్రుతుల 
వత్సా గురువు లగువారికి .పుత్రకళ త్ర శివ్య దాసాదులయందు స్వ చ్చందకర 
౯ణ౦బు పిధింపంబడి యున్నది లోకంబులయందు సాధున్రులచెత గురువులకు 
నియామ్యు లుగా బు త్ర కళ శిప్యూదులు పరిగణతు ల రి కావున మనము దశర 
థునకు నియామ్యుల మని నీ వెజింగికొనుము చేరకృష్టాజినాంబరుండ నై వనం 
బున నుండను బట్టాభిషి. కుండనై పురంబున నుండను నా కమ్మహోానుభావుండే 



తే. 

తొ 

fl 
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నియామకుం డతనివాకం బలంఘనీయంబు. 1990 

థర ర్యభృ చ్చేగష్ట వినా మెంత దం డ్రియందా 

శోకసత్క్చత నుయినయసోకగార 

వం బనుస్టించు నంతేయు వరుసతోడ 

నంబయందు ననువ్ధించు టది హితంబు. ; 9911 

, అట్టిధర్శ్మ నీలు రగుతలిదం డ్రుల, చేత రావు వని వసింపు మనుచు 

బలుకలుడిన చేను బదపడి చేటాక [౧ చంద మెవ్విధమున సలుపువాడ. 1998 

అనఘాత్త్య విను మయోధ్యాపట్టణమున నేకచ్చ త్ర మైనజగత్స/భుత్వ 

మింపారంగొల గక యోోకుమారుం డుండు6 గాక రాముండు వల్మ_్లలజటాజి 

నంబులు దాల్చీ ఘోంం బగుదండ కాకాననంబున నుండుంగాక యనుచు 

భూమిళుం డిట్లు సభామధ్య్వ మందు విభాగించి పలికి సుపర్వగతికి 

. నరిగ నాయన గునుండు సత్య ప్ర కదం 

డధినిభుండు శం డ్రి, ధ్యా పాతు డట్టు గాన 

నతనిచే దల మయునమిహోర్త భాగ 

మనుభవింపుము తగ సందియంబు వదిలి. 1398 

. వనును నవల,)_లాజినము అంతయు. దాల చతుర శొబము 
(ా న (a (యు 

ల్బూూనికి మాని నై గహనభూమి నివాస మొనర్చి తండ్రి చే 
మానుగ దత్త మైనయసమొానయళస్కర భా గ మాత్త లో 
నూనిన వేక్క తోం గుడుచు చుంజెద మూల ఫలాశనుండ నెం 1994 
మటణియు దశరభుండు ధ ర్లాత్సుడును సత్టసంధు౦డును మహేం బ్ర సముండును 

లోకసత్కృతుండును గావున నతనిచేక చేభాగంబు దత్తం వ్యు నదియె 

యవమృతం బని తలం చెదం గాని తద్వస్ధతిరి క్రంబుగా సంప్రా ప్తం జై జ నసర్వలో శే చ 

క్రషరత్వ్టం = బైన దుచ్చంబుగాం డలంచెద నని యినిక్షధంబున రాముండు పలుకు 

చుండ సుహృద్దణపరివృతు లయి శోకించు చున్న యవప్వుకుషనసీంహుల కవ్విభా 

వరి యొక్కచందంబున నతి క్షమించే నంతేం బ బ్ర భాతకాలంబున నారాజకునూ 

రులు సుహృత్సమేతంబుగా మందాకినీనదికిం జని యందు సుస్నాతు లై కాల్టు 

కరణీయంబులు దీర్చి క్కన్మణ పర్ష శాలకుం జని రామునిం బరి కోఫ్టీంచి 

యంనటు సుఖాసీను లయి యూరకుండ్లి రంతీం గొంత పేపునకు సుహృన్యధ్యం 

బున భరతుండు రానుభద్రు, నవలోకించి యెల్ల హరును విన ని ట్లనియె, 1995 

రురు సరతుండు నానావిధంబుల కాముని రాజ్యం బంగికొరింపు మని వేంనుట, శర 

అనఘచకిత్ర వుజ్జనని యానరనాథు బలాత్కరించి గ 

కాని వెస నా ఫాసంగినయకుంకితరాజ్యుము భర్య యు_క్రి 3 నొ 

యనువ్రున నీ కొసంగెద మహోత్మై పర్మగ్యాహణం ఎ బానర్చ నా 



486 గోవీనాథ రామాయణము 

మనము వికాస మొందంగ నమాత్యుల భృత్యుల నేలు మి త్రజీన్. 1996 
తే, ఘనసనుయనూతనాంబు వేగంబు చేత, సేతువును బోలె నీను ప్ర నిద్ద మైన 

భరతేఖండంబు నీకంకెొం బరునిచేత, ర్ల మగు గాక రతుణోదీర్ల మగు నె, 1991 
ఆ. వారిగతిని ఖరంబు గరుడగతిని గాక, మనునరింప 'లేనియట్లు పరమ 

ధర్యమూూ ర్తి వగుచుం దనరెడునీగకి, ననుసరింపం జూల నధిప యేను. 1998 
కే, చలల యన ge చేతం బోషీంపం బడెడు, వానిజీవంబు కడు సుజీనంబు కాదు 

"చెలువు మింగ బరుల రవ్నీంచునట్టి, వానీజీవంబె కడు సుజీవం బధీశ. 
వ, మహాత్తా పురుమునిచేత రోకికం ఇ బె ననృతుంబు పరివర్ణి తం బె బె యంతకంతకు 

వామునునిచేత దురారోహూంబగునట్లు మూఢస్కంధం మై'మహాద్రుమం బై పుష్పం 
చిన దై ఫలంబుల౦ జూప కుండె నేని నీ యప్పురుషుం డేట్లు ఫలాఫావహేతువు 
వలనం దత్సీలవిషయ ప్రీ వీ తీ ననుభవింప కుండు నట్లు నీవు భ ర్రవై వై ఛభృత్యులమైన 
నుమ్హుం బాలింప వేని యూ=యుపమౌానార్థంబున కనుగుణం బగుంగావునన్త స్తత్ప 
రిపాలనకూ హాక్థం బఅుంగ నరు 04 విప్పుడు నామా మాజ్యదీశ్నీ తుండ వె _ననిన్నుం 
ట్ర్, తా పవంతుం డే నసూ సూర్యునిం బో ౮౪ గన్నులారం గనుంగొన నీ పౌరశ్రేణు 
లవమాత్యులంప అం బరమాసక్తులె యున్నవారు తురంగమాతంగం బులు 
రాజ్యా భిపి కై మం -క ననిన్ను వెనుకొని హేపాబ్బంహీ తధనులూ సెలంగ నరుచేరం 
గల నంత?పురకాంత లె లు సమాహిత లై సంతోషంబునం బొడలుచు నీపిజుం 
దం జనుదెంచెడఠరు నాయంజలిం గె కాని పురంబునకు విచ్చేయు మని పలికిన 
నతేనివచనంబుల కలరి యచ్చటివార లంవజు సాధువాక్యంబుల నభీనందిం 
చిరియి త్రెజింగునం గృతాంజలిను స్ప సకుండై చె దై_నంబునం ఇబ్రార్టించు చున్న 
భరతునిం జూచి సుళిశ్నీతమనస్సు. ండునుథ  ర్యనంతుండు నగు రాముండువుంద 
నుధురాలాప ౧బుల నాశా్వానించు చు నిట్లనియె. 2000 

ఆ. అనఘచరెత యాత్ర, వచ్చిక వ్యాపార, మరయ లేదు పురుముం షస్వతంత్రుం 
కతన. బట్ట బైన విట్టిట్టు సుడి వెట్టుం గడంగి పూర్వకర్మ కారణమున, 701 

యై రాముడు భరతునికి భరోపదేశము సేయుట, శుఢుం- 

కే, జగతి జీవితమునకు సంచయములకు స 
ముచ్చ/యములకు మటియు సంయోగ ములకు 
మరణము తయంబు పతనంబు ముజీ వియోగ 
మంతీ నుని పల్కి రార్యు ఆనర్భశీల, 2002 

ప్త అల్బ్టపె ౬ బక్వ్పఫబంబుల, కలయక పతనమునకంజఆజ నన్యభయంబు 
బిలుగని కి శర్రయం గలుగదు మ, మః లకు స ,రణమున కొంకు నొండు భయంబున్, 

తె, అ అనఘ చరత దృఢన్థూణ మెనగృవాము, 'సిదిర మై చూడం జూడ నళించునట్లు 
ముదిమినొండి నా నాంటికియిడవమిజనులు, మృుత్యువశగతు తై నళశీయింతు రెపుడు. 



అ యో ధాన్ట కాండ ము. 431 

క్, బ్రననందనీ ప్రన"హా ముు వనధి* గలసి వురల రాని నెఖరి ధరలో. 

జనినదినంబులు రాత్రులు, చను చేరవు మరల గాలసంగతి ననభూ. 2005 

వ. చను చున్నయహోేరా త్రీ ంబులు నిదాఘంబునందు సూర్యనికిరణంబులు 

జలంబుం బోలె నీజగంబునంచు సర్వప్రాణులయాయువును వారించు చుండు 

నశ్వర ఫల సాధనంబులయందు వ్యాపృతుండ వై ననీవు నిన్నే యుచ్రేశించి కోకిం 
పుము పరుల నుదైశించి యేల వగచెద వేకారణంబున భ వదీయం “బె నజీవితకా 

లంబు క్షయించు చుండు నక్కారణంబునం బరలోకచింత గావింపుము మృ 

త్యువు శరీరితోం గూడం జను శరీరితోడం గూడి యుండు సుదూరమార్లం 

బరిగినను శరీరితోం గూడ మరల వచ్చు. బురుషుని బేవాంబునందు నానాంటికి 
వళులును శ్వేతశిరోరుహాంబులును సంప్రా ప్పంబు లగు జరచేత జీర్టుం డై నపురు 

షం జేయుపాయంబు గావింప సమజ్ధుం. డగు సూరుష్టం కుదయించు చుండ న 

శ్ఞార్టన కాలంబు సమాగతం బయె్య సూర్యుం డ_స్తమించుచుండం గామోప 

ఫోగశాలంబు సమాగతం బయ నని యిట్లు మనుషున్ట లానందింపుదురు గాని 

ఛిదృఘుటంబునందు య హింసంబడినజలంబుకర ణి బ్రతితుణంబు తేమజీవిత 

కాలంబు తుయించు చున్న దని యెఖుంగరు ముజియు ఏ వసం'కాదిబుతుసమా 

గమంబు విలోకించి త_త్తద్భోగ కాలంబు సంప్రా_ప్పం బయ నని సర్ది ౦తురు 

గాని బుతుపరివ ర్రనంబున జీవిశ్రకుయం బగు చున్నదని యించుక యెన 

నెజబుంగంజూల రదియునుం గాక, ౨006 

చ? కడువడీ, వార్లినుధ్యమున.౬ గాష్టము కాష్టము గూడి మారుతం 

బడర వియోగ మొంది చనినట్లు కళ శ్ర 'సుతాదు లాక్క.చో 

నుడుగక కూడి 'పెక్కహాము 'లుండి వదంసడి పూర్పసంస్థృశిం 

గడచి వియోగ మొందుదురు కాలవశంబునం జేసి మానదా, 2007 

"తే. అవని నొకం డె డై-న వబసినట్లాప్టజనులC, గలసి యుండగ జాల (డక్కౌారణమున. 

బర మృతుని నుశ్లేశించి. నగచువాని, కరయ లేదు తన్నిరసనమందు శ కి, 

సీ, రాజనందన శరీర ప వ రన మది యంతలోం గలుగు తా నంతలోన 

గుణదోషము లెతేంగి కుత్సితేకర ౦బు నించి చేహి శకివలత ధర్మ 

మాచరింపంగం బోలు నంగ నాపుత్ర గేహారానువిత్రాదు లతనివెంట 
బోవు తాం జేసిన పుణ్య పాపంబులు దప్పళ తనవెంటం దగిలి వచ్చు 

ఆ. ఎలుక గలమహాత్తు లీయర్థము గృహించి, పోవఠానిత్రవం బోన నీక 

మనసు నాంగి పట్ట మహిలధర్మ మునంె, సంచరింతు * రెపుడు సత్య మింత, 

వ. మజీయు మార్షగతుం డై డై నపురుషుండు సవాచరు లై నపథికులం జూచి యేనును 

మిఫెంట నరుదెంచెద నని పలికి యనుసరించి చనిన ట్లిది త ల్లింటిపూర్వ 

పీతృవి తామహో హోదులు చనినమహామౌాగ్షంబు దీని సనుసరింపక తప్ప 'దెడ్డానికి 



౧} 

¢ 
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వ్యీతీక్షమంబు లే దట్టిదాని నుకేశించి యాపన్నం డై శోకింప నేమి యగు క్ల వది మొన ప వావొంబుకరణ సొయు[౧కౌలం బరుగు నుండల బ జుట్రు థగ సాధ 
-3 2 "Uy | న ళీ సుఖాసకులు గాన్సనం బరలోకహూాత చింత వేత సుఖ పాతు వగపధర్ర బుక హో 

సాక్ 
దాత్మ్మ నీయోగింపం దగినయది తం డీ యగుదకేరథుండు పుమ్ము_లంపు లైన 
భోగంబు లనుభవించి ధర్మంబు దస్పకుండ న ర్ధాదానంబువలన భృత్య్గరక్షణ పూర్వుకంబుగాం బుజలం బాలించి దత ణాపూర్ణ బు నౌ న క్ తుతత్రంబల చేశ దేవతల దృ క్తి నొందించి విధూతక ద్మషుండై చిరకౌలంబు పాప వ సంర తంబుగా జీవించి జీర్తం బైనమానువ చేవాంబు విడిచి బృవాలోకవివ్య్యః యినతనువ్రు ధరించి చేవసంబంధిసంపద ననుభొవింపం జన్నియె నమ్హహాక్త యా 

- ళ్ సవ ౧ నన & 3 
నుద్దేశించి క్రుతవంతుండవు బుద్ధిముత్తరుండ వై ననీవు ర్రాకృతునియట్ల గోకి 
దగదు దళరథమరణవమద్వోవాసనాదివిమయ శేదంబున బహు ప కార్రంబు నన యిశోకంబులు వ్యర్ణంబులు పలా వాళ్టువిమోచనంబునందుం గార్యంబు లేదు ధీకుం డగువానివేత సర్వావస్థలయందు నేతాదృశవ్వస నంబులు వ్యన్లీ యంబు లై యుండు నదియునుం గాక. శ 

నే 
ఇ 
ye) 

201 అనఘాత్ర, మనతం,క్రి యగుదశరథుండు ని న్నవని సంరశీ ంప్రు సునుచుం లికె నను ఘోరకాననంబున కేగు నుని పంచె సమ్మహోత్తుండు వేప్పినట్లు నీవ స్వస్థచిత్తుండ వై సాశేతపురి కేగు మేను గాననమున కేగువాండ్ల చ వమన చ 

నీకు నాకును బోల నృపకాసన మాలంఖ్యు మెట్లు గానునం జేయుటుది పత్తు మనకు దండి యుదై వంబుమాన్యుం డఖల,ధర సం వేది యనముభో దార్వపలుకు ధర్మ గతి నేను వనవాసకర్ష్య మున స్కృనుంచితంబుగ నింక వాలించువాండ్ల, =, వరమతి ఛార్నైకుండు గురువ రి హమ్య్బుదుం వన్ఫళంసుం డే నవా? డరయంగ ధర్మమార్లరతుం డె పరలోకజిగీనే నతి 
స్థేరముగ డం డీమాట విని చేయం బోలు. గువమూర నీవు న గురువచనంబు నాష్థ్రముగ, సోది యునర్చుపు రాజనందనా, ఏ0 1ఖ మనతండ్రి మొన దళరథ, నపతీళుభొవ్భ శ్ర మెటిం౫ సజ్ఞనవర నీ వనిశంబు తేత్స్వ భావము, సనుపముసుతిం బొండ్తు సుయ్య యవితథభ్గాంగన్, అని యి త్రెజింగున రాముండు వీత్చని బేశసరి పాలనంబుకొొజు కు నర్ధవంతం బైన వాక్యంబునం డమ్మునికి ధర్మ రహస్యం బువచేశించి యూర కున్న నారఘునండ నుం డగుభరతుండు ప్రకృతివత్స్చ్సలుం డగురాముని వీవీంచి భారి ,కంబును డి త్రంబు నగువాక్యంబున ని టనియె, 

2014 cn 

భరతుడు యు కయ కందుగా రాముని. బా 

అవచ్చు _క్రయు క్ర “ రఢ్థించుట. ఈ అధథిప నిన్ను దుఖ మది బాధితునిం జేయంజాల దలముదంజు సం ప్రృమోగ 



అయాధ్యాకాండ ము, 4839 

సహితుంగాగం జేయ జాలదు నీయంత,ఘనుండులోకమందు. గలంయడెయొరుండు, 

తే. వినులశారిత్ర శ్రెవిద్యవృద్దు లయిన, వారి కీవ్ర సర్వజ్ఞ తావై భవమున 
సమ్మతుండవయ్య ధర సంక్రీయముకలుగు, చోట వారరినడిగెదు సురుచిరముగ, 

మృతుండై నపురుషుండేగతి చ్వేపవిప యుండుగాండట్టునునియున్న వాండు బ్వేష. 
విషయుండు గాండు బల్విడి లేనిదానిపె నెట్టు నాగము పుట్టదట్ట యున్న 

౬ా య ఇఒ ౧౧ 

దానిపై రాగ మింతయు? బుట్ట దిటునంటిబుడిలాభము గల పురుషు జేల 

పరితాప మొందు నెవ్వండు పరావరవిదుం డతేం డిట్టివ్యసనంబు నధిగమించీ 

. యును బరితపీంపం డ ట్లీవు జనవశేణ్య, యట్టివాండవు నినుం గొనియాడందరమె 
సక్రబలోనై గ్ర రు సాధువినుత, సద్దుణుండ వ్ర శా శ్రువి శారదుండవు. 2017 

. మహాోత్తా నీవు. సత్వగుణప్రధా నుండ వమరతుల్యుండవు మహానుభావుండవు 
సత్యసంగరుండవు సర్వజ్ఞందవు సర్వదర్శిని బుద్ధిమంతుండవు భూతప్రభవవినాశ 
కోవిదుండ విట్టిసద్దుణయు కుండ నై ననీవు మాదృళుల కవివవ్యాతేనుం జె "బెన 

వ్యసనంబు నోందీయు' విమక్షుండవు "కా వని పలికి వెండియు నిట్లనియె. 2018 

సరసుండవు సత్య సంభుడ, వరయ6గ6 బుణ్యాత్వుండవు మహోత్తుండ పీవి 

ప్పరునున బలికిన మముబోం, టరిముథ నా యేమే "సేయ నర్లు లు థాత్రి న్. 

.వను బ్రోషితుండ నై నచో మాతల్లి, శు దృశీల యగుట సాది నాకు 

చీలి శయ నిట్టి పాతకం బొనరించె, శీను సే నొల్ల నది సహింపు మధిహ 2020 

ఇృట్టియఘం బొనర్చినవ యేతర నుద్ధతశీలం గై గె కయిం 

బట్టి వధించు టర్హ మిటు పాపవిచారిణిం జంపం బాతకం 

చెట్టును గల్ల చె నను నేం ద్రకులినుండ నె యకార్య మే 

ని 'బ్రానరింతునా యని స హించి వధింపంగ నైతిన త్తజీన్. 2092 | 

. కా దసీ తెంపుసేసి యలకై కను జంపితి నేని "చేవ న 

వే డయమాలి యాజి కతివృద్దునకు న నరాజధర్మ్మసం 

చేదికిః బుట్టి పుణ్యు. డన మిత్రు తిం గాంచి కుమార తల్లి చే 

లా దునుమాడి తెంత కలు షోక్తుడ నైతి వటంచు దూజ వే. 2029 

, అధిప శుద్రాభిజనకర్షుం జ జై నదశర్కథునకుం బుత్రుండ నై పుట్టి దురిత మనక 

కడు నధరిష్ట మైనయాధర్మ మెట్లు, సయువాయ సాధుల కిది చల్ల దయ్య. 

. గురుడు స్వ అద్ధుండు తండ్రి చైవత మరాగుండుం (గి యావంతం[డు 

న్షరణీభ ర్త రయుల్ బుణ్యమూ ర్తి రి యగుటం వండ్రి, నిగ క్రి రింప 

కరయం  జెల్లదు గాని యొన్వండు ప్రి వి యావా నారి యె పట్టిన. 

మ్రరకర్ష్య రం బొనరించుం బుణ్యు లగుకాజు రౌ స్త "యిప్పనిన్. 2024 

. రాజవర్యు వినాశకాలంబునందు, భూతకోటిక 'విపరీతేబుద్ధి యనేెడు 

విశ్రుతం బై నమాట సృథ్వీత లేం ద్రు, చేతం బ్రత్యతు. ముగ నేండు చేయయబడియె, 
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“తే. 

మహాత్తా ఫోధమోవాసావాసంబులవలన దథరభునిచేత నాచరింపల్పుడిన 
క ముణంబును సమిోచీనారం బనుసంధించి నీవ్ర గృమ్మణతీ ంపుము తండి 
బొడమిన ధర్యాతి కమణం బేపుత్రు 0డు గ,మ్మతించు నతం డపత్యం బన 

బృనీద్ది వహీంచు నట్లు గావింపం డేని వివరీశుం డగు నీ వట్టియసత్యంబవు గము డు గా లు ఆశీ ధీరవిగర్థితం బైనజనకునిదుమ్కృతకర్శంబు నవణంబింపం దగదు శె శేయ COR యై జీ యా రాజ్యలోభంబున ధర విరోభంబుగా మహీ నాభుని నిర్బంధించి మదర్థంబుగా 
రాజ్యంబుం గైకొని దురంతం జైనపాపం బాచరించె నద్దశరభుండును 
మోవాంబునం గై శేయావాక్యం బెం తని నిగృహింపం జూలక సాహాసంబున 
సుగుణసంపన్నుండ వై ననిన్ను వనంబునకుం బనిచి పాపకారి యె నిట్లు 
తల్లీ దండ్రులు దురితాత్తు అ నిరయగతికిం బోవు చుండ మహానుభావుం డైన 
నీయట్టి సత్సు త్రుం డువేవీంచుట యు కంబు గాదు లోభ మాహాంబుల మె 
మటిచి పలికినజననీజనకులకాననఆబు ని గ హించి రాజధర్మం 'బెజింగి పీతృపై యో —4 aa తావువాం జై నరాజ్యంబుం ₹ కొని తల్లి దండులను నను నుసుహృజ్జ నంబులను ర్తి చ ౧ Wy యే ల వాంధవులను జబౌరజానపదులను ధర్శంబున నుద్ధరింపు మని పలికి తోకా వేశం 
బున వెండియు ని ట్రనియొ. 2026 

. హానవాస మేడ కు త్రధర్యం "బేడ, జడలు దాల్చు కేడ జగతి బ్రోచు 
కుడ రఘువ రేణ్య యిట్టివిరుద్దధ,ర్మంబు నాచరింపరాదో నీకు. 2027 
ఈక్కు_న రాజ్య మేలుటకు నోవీన జేనికిం బట్టబంధనం 
బొక్కట రాజధర్శ మగుచుండంగ నీ కిటు చేయం జెల్లునే 
యెక్కడ తీత్రధర్య మది యక్కశ భూపరిపాలనంబు నే! 
డెక్కడం గాననంబు మతి యెక్క_డం డాపసవేష మారయన్. 2028 

. నునుజేంద్ర పరిదృళ్వ మాన మైనట్టి యూ త్యాగభోగాభియు క్ష ప జాది 
పాలనభర్శంబు పరం నవ్వుల దోచి సంశయస్థంబు లతణవిహీన 
మాయలిఫలము ధరాధికుచే నిది యాదిఫాగంబున నాచరింప 

5 అ . చెంతీయు హీత మని యేప్రమాణంబునం దగ ననిక్సిత్ర మైనధర్మ మెవ్వం 
డవని మత్రబంధు డాచరింపం దలంచు, నకట విధినివీ.ద మైనవృ త్త 
మూంద నేల ధర్మ మొప్పార నౌలబ్లువుక్షములవారిం బోను మవములచరిత. 
మనుకులో త్తమ చతురా శ్రమములలోన, నవనిగా కృస్టథిము _్రమంబనిరిభర, 
వదు లకారణముగ డాని వృథ యొనర్ప,నేల పూనితి వీధర్మమెన్వం డనియె, 

ఉ చబాలుడ జానహీనుడ నసండితుండం గడు దుర్భలుండ భూ 
పాలకిరీటరత్న రుచి భా సితపాదయుగుండ వై ననీ 
వేల నధ యెనధర నేలంగ జే నెటు లోపువాండ నీ 
నీలము నచ్చి భద్రములం జెంచెద రిందజు గమ్ము వీటికిన్. 2081 
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వీ, మంత్ర, కోవిద లై నమంత్రులు బుతిషజు ఫ్పైనులు వసిష్టాదిమునులు ప్ర వకృతి 

మండలం బా స్టసామంతులు ననుం గూడి కోర్కితో నీచిత్ర కూటనుర'ె 
సం వీ తితో నిన్న సామ్పాజ్యపట్టాభివి క్తు కునిం జేసెద రు క్రభంగి 

ఏటికిం జనుబెంచి "వేడ్మ త బాంధవు లలర నిష్కంటకం బెనపూజు 

"లే, రాజ్యమును ధర్మపద్దతి రమణతోడ, నేలుచు విశేషయు _క్లీచే నెల్లవాథిం 

దవిలి నర్షాశ్రమస్థితు బృప్ప కండ, నరసి పాలింపు నుయ్య ్ మహాత్మ నీవు. 

వ చేవా డేను సద్గుణ బుద్ధీరహీ తండ చాలుంక స్థానహీనుండ నీమటుంగున 

దాసభూతుండనై జీవింప నస్టు ౦డ నిన్నుంచాసియొక్క_ముహూ ర్హంబె నజీవింప 

నర్హ్ముండు "'కానివాండ నట్టి యేను భవద్విహీనుండ నై చె రాజ్యం బె శ్తెజింగునం 

చౌలింప నే చునీ నయోధ్యాపట్టణసింహాస నాధ్యతుండ వై. వె విబుధులచేతవాస 

వుండుం బోలె బ్రృకృతులచేత నుపాస్యమానుండ వై భుజాబలంబున లోకం 

బుల జయించి బుణత్రయంబువలన విము కండ వై వైరుల నందజి నిర్జించి 

సుహృృజ్జనంబుల సర్షకామంబుల వేత సంతుష్షులం జేయుచు సాధులకెల్ల సంతో 

హంబుం గావించుచు. గోసల రాజ్యంబు. బరిపాలింపు మని పలికి వెండియు 

నిట్లనియె. 20838 

ఉ, అందముగా శిరంబు భవదం ఘు)లు సోంకల యొక్కి "వేండెదం 

బొందుగ వేల్పులం దజుండుం బోలె సుహృృజ్జనక్ టియందు నా 

యందును ప్రీతి సేర్చి నయ మార రునంబపి చేకహీ హీనవ్భ 
తిం దగ నోరి యిస్ల్లు కుగతిం బడ కుండంగం దండ్రిం గావుమో, 2084 

క, నామాట గై కొనక వక, వీరుకుం జని లేని రాజ"ేఖర యేను 

న్నీ మాడి 'చాపసుండ న సౌమి తీయు ఖో అ వెంట జనుదెంతు రహీన్. 

చ. అని యిటు కై కయీాకనయుం డంజలిం చేసి యనేకభంగుల 

నిగినయ మెలిక్చః దన్నుం దగ వేడిన రాముడు తీండ్రిమాట నె 
మ్మనమున గట్టి చేసి వయ మాలి పురంబు సొరంగ రాదు నా 

కనఘ చతుర్హ శాబ్దముల కవ్వల వచ్చెద నంచు. బల్కి_నన్., 2086 

తే, అద్భుతం ౫ బేనయకని శై స్టైర్యంబుం జూచి, దుంఖతం బెనజనము సంతోషమొంబదె 

ఏతి క్రిప డె రా నను మాట విని ప పువార్షితం జె నజనము కోకా ర్తి నొంబె. 

ఉ. ఆ తెజం గంతం జూచి సఖు లన్ములు మంత్రులు చుట్ల నున్నవా 

రాతీతదుక ఖశోకమున న శ్రులు ంచుచుల క. కపట్టి వి 

ఖ్యాతచరిత్రుం జాలం నగొనియాడుచు నాతని సూడ నమ్రు లై 

భూతన యామనోవారుని బుణ్యచరిత్రుని వేడి ర త్సజీన్. 2089 

లే, అద్భుతం బై నయతిని స్టైర్ట్యంబు. జూచి 
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యిక్కటా యింత కఠినాత్తు. డగునె రాము 
డనుచు6 గ్రమ్మజుం దత్పదంబునకు ప్రా వాలి 
భారతు. జెంతయు కోకంబు స వ్రల్బికొనల, 2089 

క, సమ్మలితోడ నయోధ్యకు, రమ్ము ననుం గరుణం జూచి రాజ్యం బిటె గ 
కొమ్ము నృపాలనలీలివి, కన్నుని ప్రార్థించుచుం డెం గడుభ_క్రిమెయిన్, 2040 

క్ర కమ్మణ నీ క్కియం బలికెడు తమ్ముని పిశ్షీంచి సుగుణధాము:.డు రాముం 
డిమ్మెయి ననూనమృదువా, క్యమ్మున నీ ట్లనుచుం బలికె నరదతు వినణగన్, 

చ. అనఘచరిత్ర, యాదశరథావనిభ ర్థకుం గై కొీయందు స 
త్తనయుండ చె నై జనించి యిటు ధర్మ విరోధము లాడం జెల్లునే 
పనివడి (్రాశృవత్ప్సలతం బల్కితి దీనం గొజుంతలేదు నీ 
వినయవి చేకకీలములు వేయివిధంబుల నే నెలుంగనే. 2042 

వ. వత్సా మనతేండ్రి యగుదశరథుండు తొల్లి భవజ్జ్ఞననిం బెండ్లియాడు నప్పు డీ 
నై కేయికిం బుట్లే నక మారునకు రాజ్యం 'హిసంగెద నని శేకయునితోం ద్రలిజ్ఞ 
గౌవించి వివాపాం బయ్యు నాంటంగోలె నేవి రాజ్యుశుల్క_ యనంబడీయ 

నదియునుం గాక జేవాసురసంగ్రామంబునందు దశరభథుం డవేవిచేత నారా 
ధితుండై సమర్ధుం డగుటను సంతోప.విశేషవంబున వరదషీయం బొసంగెనయ్యును 
వతిజ్ఞ 6 జేన్ నీకు రాజ్యాఖిమే. పేకంబును నాకు వనవాసంబునుం గా వరంబులు 
కండను యాచించె నమ్మహీరమణుండు సత్య వాది 7 గావున ధర్మంబునకు హోని 
చేకుంక నన్ను వసంబునకుం బౌ మ్మనియె నిట్లు తం డ్రి చేత నియు ఎ కుండ వై పదు 

నాల్లువత్సరంబులు దండ డకారణ్యంబున న నివసింపం బూని సీతాలత్రణస హితుండ 

నె నిర్ణనం బై నవనంబునకుం జనుడెంచితి మదీ మాభిముతం _బనినారర్టంబు 
నీవును బితృని చేళవ్యవస్థితుండ వై వె రాజర్టింబుః గై కొని భవజ్ఞననికి సంతోషం 
బొసంగి జనకుని సత్య్వవాదినిం “జేసి కైకేయి ాయుణంబునలన వ్ము కునిం 

గావించి రతీంపుము తొల్సి యశస్వి యసనయనిచే గయాఖ్య ప్ర ప దేశంబుల 

యందు. వితరుల నుశ్తేశించి దన్ని శోక కంబులు గీతంబు లయె వానితెజుం 
గెటింగించెద వినుము 2043 

తే, తలంపం బున్నామనరకంబునలన జనకు. 

(బ్రోచు గావునం దనయుండు వుత్తుం డొండె 
షం దండ్రిని నాకలోకస్థుం చేసి 

మనుచు గావ్రునం బుత్రు(డు ఘన గుణాఢ్య,. 2044 

జతే, మణి యు బెక్కు_రం "సుక్టుల మాన్యగుణుల 

ననఘులను బవుశ్రు తులను గనంగవలయు 

వింద అుండిన వారిలో నెవ్వం డేని 
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గయకు బోవండె జనకుని గాచులాంెటు, ఏ045 

చ, అని యిటు థర్త్యయు క్రి గయు. డాడిన నాతనిమాటం బటి ము 
న్ననఘవిచారు లై నన్ఫపు లందజు నవ్విధ మాచరించి రీ 
వనుపమధర శీలుండవు నృర్హగుణుండవ్రు పుణ్యుం డై నమ 
జ్ఞనకునిం బ్రోవు మాయన కసత్యజదోపము గల్ల కుండలన్ , £046 

వ. వత్సా నీవు క త్రుఘ్నుసహితంబుగా నయోధ్యకుం జని ద్వోజాతిసహితుండ వై 
ప్రజల బాలించుచు శ్వళాతపత్రచ్భాయలం జరించుచు సౌధస్రాసాదహర్మ్య 
నీిమానాగ భాగంబుల వసియించి శ త్రుఘ్నుండు హితం చాచరించు చుండ 
సుఖం బుండు మేను సీతాలతృణసహితంబుగా దండ కారణ్యంబుయ బ, వేళించి 
ముని వేపంబున మునిసహీతుండ నై నృుగంబులం బాలించుచు సాం దృశీతల 
తరుచ్భాయలం జరించుచుం బర్జశాలలయం దధివసిం ఏ లక్ముణుండు హితం 
బాచరించు చుండ సుఖం బుండెదం బుత్రుల మైనమనము నల్వురము నేం 
ద్రుని సక్యన్థునిం జేసి విషాదంబు దక్కి వర్తింపుద మని పలికిన నప్పుడు రామ 
భరతుల సంవాడంబు విని జాబాలి యనుబ్రాహ్మణో త్రముండు ధర్తజ్జుం డైన 
రామభద్రునిం జూచి వై దిశధరరహీతం బై న వాకస్టంబున ని ట్లనియె, £047 

ండుడు జూబౌలి యను (ౌ హూణుండు రామున కధక్ష ముపదేశించుట. శ్రైుద్ధుం 

ఉ. భూవర జ్ఞానహీనునకుం బోలా నిరర్ధకబుద్ది నేండు నీ 
"కేవిధిం గభ్రై సాధుజను లీగతిం జూచిన యు క్త మందుశే 
నీవు సమస్పముం దెలియ చేరును నీకొక డర్ధధర్శ్యము 

విరిం జెష సవస ల్యానిరిం జెప్పంగా వలెనె వాసవసన్ని భ వొమ్ము విటికిన్ 2048 

ఉం ఎక్కుడితం డి యెవ్వనికి నెవ్వడు బాంధవుం డేటిఢర్య మిం 
దొక్క_6డు పుట్టు చుండ మజియొక్క_6జె చచ్చుచు నుండు. గాన్రునం 

దక్కక తల్లి దండ్రి యని ధర్మము: బల్కైడువాండు బాలిళుం 

డెక్కడీమాట నిక్కముగ నెవ్వని శెవ్వండు లేడు మూడంగన్,. 2049 

మ, అరయంగా నొకపీటి కేగి పురుషం డారేయి వ ర్రించి తా 

ముజునాం డొండొకవిటి శేగిన క్కియ న్మర్యాలికి నృంతతం 
బరుదారం దలిదండ్రు, లిల్లును ధనం బావాసమౌాత్రంబు భూ 

జర వాన అ వి వర సుజ్ఞునులు దీనిం గ్లైకొనరు సర్వ మిథథ యంచు నహిన్, 2050 

వ, మహాత్తా వత్రం బగురాజన్టింబు పరిత్యజించి కుత్పితమార్షంబును దుకఖప్తదం 

బును వివమంబును బహుకంటకంబు నగుకాపథంబు నంగీకరించుట క ర్త 

నవ్యంబు కాదు పుణ్య సమృద్ద యగునయాధ్యాయందుసామ్రా జ్టిదీవీ. తుండ వై 

కోసలరాజ్యుంబు పరిపాలించుచు నుహార్హంబు లై నరాజభోగంబు లనుభవిం 
౬ ప్, అన | క్ట జయ చుచు ళక్రుండు శ్రివిషస్టపంబునందుంబో లె హర్ష ్ రనమౌానప్రాసాదా గ మహో 



444 గోవీనాథ రామాయణము 

ద్యానంబులందు నుఖలీల విహరించు చుండు మని పలీకి వెండియ్ము ని ట్లని 

తే, చేవ దశరథజనపతి కేవ "లేవు, నిర్య లాత్ముం డాజనపతి నీకు లేండు 

ఒక్కరా జతం డీన్ర వే తొక్క_రాజ, 'వాఠనికి నీకు సంబంధ మరయు తే 

చే, జనకుంచన బీజమా త్రంబు జంతువులకు, బరంగ కుక్లశోణితములు కర్పడ్తు 

తల్లియుదరం బునందు ప వర్ధిల్లి పిదప, నిర్హ లాత్త కరూప మై నిర్షమింయ, 

క జనకుం జెచ్చట నున్నాల డనఘా నీవెచట నుంటి వనికి నీకుం 
దనుసంబంధం 'బెయ్యది, జనకుం డనుచు వానితోడం జనిరే తనయుల్, 9 

బే అనఘచరిత యేభూతంబులందుగలియ,న ర కదుగునట్టిభూతంబులందు. ౫, 
దశరథునకు నీమ_ర్హ ర్థిసంత్రతుల కెల్ల, వసుభలోపల నిది స్వభావంబు -చువె 

క, జనకుం డన దనయుం డన, విను మంతేయు (భ్రాంతి గాక విశ్రుత మునగే 
తనవార లనుచు వగనరు, చనినపరుల 6 గూర్చి క త్ర్వసంగతు ౬ లుద్విన్. 2 

వ. మహాత్తా పృక్ళతుం బయినసౌఖ్యంబు విడిచి శేవలార్థథర్య సం షాజున' 
లెవ్వరు గల రట్లివారలంగూర్చి నగచెడ వా రీజగంబునం గలకాలంబు దుః 
బనుభవించి తుది వినాశంబు నొందుదురు “కేవల వ పృతగితసుఖాను భభ వపరాయ 
లగువారి నవలోకించి సంతనసీంచెద నదియునుం గాక, ౨1 

ల్లి 

"తే, జనకులకు నందనులు పెట్టు శ్రాద్ధ మదియు,వ్యర్గ మగుంగాక కుడిచి"ర బారువ 
తనకు డా నెస్వతంత్రుండుత _త్త్వవిదుండు, చెలంగిమిథాన్టభి వా దంజు. జేసె 

వ. మహాత్తా యొకనిచేత భుక్తం బైనయన్నంబు వేజొకని చేవాంబుం బక 
చెచేని వ మార్లంబునం జనువాని నుద్దేశించి యన్నం బొసంగ వచ్చ్చం దద్భు 
న్నంబు పథికునకుం వాఖభేయం బగు నిట్లు గానం బవ లేదు గావున మతు 
జనకు నుద్దేశించి చేసిన శ్రాద్ధం బతనికీం జరితార్థంబు గానేరదు జనం బ్మః 
శ్రాద్ధం బనీయుం బ బ్రతీసాంవత్పరికం బనియు నెయ్యుది పితరుల ను శ్రైకించిచే 
నది యంతయు నన్నంబున కుషదృవం బంతియె కాని ప యోజనం జేమి, 
లేదు ద్రవ్య గృవాణకుశలబుద్దు లగువారి వేత దేవతారాధన ంబూ గా 
పుము 'యాగవేజీతుండవు గమ్ము తపంబు గావింపు మధాదికంబుం బరి 
జింపు మని దానవళీకరణోపాయంబు లయిన గ ంథంబులు విరచితేంబు ల౩౫ 
నని వర్షనీయంబులు త్ర తే వ్రద్భవీ. ఏలోకిం చిన భవం బనాదిసిద్ధం బు తనం! 

దాన 'హడవిం తేనంతం దాన నశించు దానియుత్ప శ్రి ఫిలయంబులకుం ఖు జ్ఞ i 

అ 
తొ కండు లేడు చ్రవ్మావిషురు ద్రాదుల బ్రతుకులు మన, తుకులట్ల వారది చేవ 

బులు మన చేహూాంపులురీ? బోలె గాలనశగతం జెందుచుండు చేహి కి నుఖదు! 
శరీర త్యాగంబులె స్వర్షనరక మోత్షంబులై యుండు. బరమధభర్మనిభధాపణం 
లగునానాతా స్రుసీద్రాంతంబు లాలోకించి ని నిశ్చృయార్దం 'జెటుంగేక ౭కనంబు 
వలసిన చందంబున వాదించుచుండుదు రిపియన్నియు ననుమూనోపవమౌానా' 



లే, 

అయూధ్యాకాండ ము, 445 

ప త్తీజ్ఞానంబు లై యుండు వ్యవసాయాత్త కంబె నజ్ఞాన ౦బు ప పృత్యతుంబు ప్ర ప త్యత్ష 

జ్ఞానం బెల్టవారికిం 'దెల్లంబై యుండుం గావున నీవు పరంబు లే దని నిశ్చయించి 

ప్రత్యతసీద్ధం బై బై నరాజ్యభోగాదికంబు ప్ర పృతిగృహించి పరోత్నంబు వీజిందికిం 

దోచి స్వడీన సమ్మతం "జ్ర బై నముద్బుద్ధిం బురస్కరంచుకొని భరతుని చేతం దైనా 

దికుండ వై రాజ్యుంబుం బ్ర తగషంచి సుఖంబు లనుభవింపు మని ఏలీకిన 

విని సత్వ ప్ర 'పవణన్వభావులలో శే శ ఘండై నరాముండు ధ ర్యాచలికబుద్ధి మైయు క్షి క్రి 

యుక్తం బగువాక్యంబున జాచాలి కి 'ల్లనియె. 2059 

శి 

రుడు రాము6డు జాబాలిమాటల నిరసించుట. త్రైధుం- 

. అను నుల్పిియకాపూర్ల వరయ నెద్లి, పరమయు కియు కంబుగా. బలికితివది 
లు (టు వ అవా వైో 

కార్యసంకాళ మైనయకార్య నుయ్యె; పథస్టసమ్మిత మైనయపథ్య మయ్యె 2060 

. అనఘచరితే నిర్యర్యాదుం డై నపురుషుం డవని నెవ్వాండు వాం డనుదినంబు 

వృజినయు క్రుండు భిన్నచారిత్రిచర్శ, నుండగుచు నపచితి నొండకుండు సభల, 

. దీరునిం బండితమానిని, సూరిని బాలిళునిం బరమశోుద్దుని మలిను 

న్సారగ్రాహినిం గుల్సితు(, జారి త్రమె చెప్పు చుండు సంయమివర్యా. #062 

నిష పష్టసమ్ముతుం డనుశీలవంతుండ రమణా ఢ్య్యూుండ నతిళుచి నె నయెను 

శిష్టగ రి కుడు దుళ్ళీ లుండు లతణహీనుండు నులినాత్తు. డే నవాని 

న; వైఖరి శుభ హేకువై దికకిర్యంబు విడిచి క్రియావిధివింహితంబు 

భువనసంకర మగుభ గపదీరితోధర, మనిశము ధర ర్యత్వమున+ గడంగి 

మాన కంగీకరించితిచేని ధాత్రి శతుని దుర్వ త్తు లోకదూపణుని నన్ను 

గాంచి త్ర శ్ర ఏవిదుండు సుకర్యర తుండుయుక్త కార్యుండె హ్వాండుబ హూక రించు. 

. అనఘ హీన ప్రతిజ్ఞ మైనట్టివృ త్తి నలమి తిరుగుచు భవదీరితాచరణము 
నెవ్షనికి నుప దేశింతు నిట్టిసాథ, నమున నెబ్బంగి. బడయుదు నాకసుఖము, 

| 'తాపసో త్తమ లోక మంతయును గామ్మవృ త్తేమై సంతతంబు వ_ర్రించుచుండు 

నృపతు 'లేవృ త్రీందాల్ని వ ర్హింతు రతనిిజనము లావృి త్తివ _ర్రింతురనుదినంబు, 

అనిశ మన్ఫశంసమును సనాతనమునె నె నృరాజవృ శ్రే తంబు సత్యమై రహివహించు 

నట్టు గాన సత్యాత్మ కంబయ్యె రాజ్య, సుఖలలోకంబు సత్యంబునందు నిలుచు, 

నీ, ఈశ్వేరుండును సత్య మే పారంగాం బద్యు యెపుడు సత్యము నా, శ్ర యించి యుండు 

లే, 

సత్యధర్మ ౦బులు స్వర్లమూలంబులు  ఫేత్యమూలంబులు సర్వములును. _ 

వేదంబులును శౌ త్రువితతులు హుుతీమును దపములు సత్వ వై మ తనరు చుండు 

నమరులు బుషులు సత్యము సత్వుమునకంచు దలపోయం బరనుపదంబు లేదు 

శే, సత్యనాది లోకంబునం జతురుం డగుచునా స్టి యనుచు వాదించెడునరుల నెల్లం 

(హా/రసర్పంబులను బోఆ నేణినె వై చిధన్యు(డై. తుది పరమపదంబుం గాంచు. 

రికయడు లోకంబు. చాలించు నొకడు కులము: 
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(బోచు నొకడు దుర్లతికిని బోన్ర నొకండు 
స్వర్ల్షమున నుండు నిందజు వరుసతోడ 
నేకభంగి బ్రవ ర్లించిశే మునీంద్ర. 2068 

చః మునివర సత్య సంధు డగుభూపతి న న్నిటు కాననోర్వికిం 
జను మని పల్కె నేనును ట్రసన్నమతి నృభ యాలకింపంగాం 
జనియెద నంచు నీయకొని సమ్మతి వచ్చితి సత్య మూంది య 
జ్ఞనకునిశాసనంబు కడుసత్య మొనర్చక రి త్త వుత్తునే, 2069 

ఆ. వేయి పలుకు లేల వినుము 'తాపసవర్య్ర, చల౭గి తండ్రి పంపు సేయువాండ 
మూావాొలోభ కావుముల నైనం దగ సత్య, సేతువునకు హోనిసేయ నయ్యు, 

ఆ. విను మసత్యసంధు ననభిజ్ఞు నస్థిరు చిత్తు మలిను సాధువ్భ _తిళూన్యుం 
జూచి పితరు లఖలసుకులును హర్షింపు రనుచు6 బలికి రార్యు లదియు వినమే, 

వ, మునీంద్రా యేను సత్యరూపం బెనయూధర్మంబు నాత్యయం దవినాభూ 
తంబుగా నవలోకింఇెద సత్పుకుషాచరితం లెనజటావలయాదిభారంబు సత్య 
రూపధ ర్యార్ధం బభినందించు చుందు భవదుక్రధర్మంబు ముద్ర నృశంసలుబ్ల పాప 
కరుల చేత 'ేవింపందగివయది గాని యస్మదాదుల కంగీకార్యంబుగా దధర్మ 
షట లాన్ గ sy చ ఇ | జా ఒక పృచురధర లశయు_క్రత త్రి యధరంబు (బరిత్యజిం చెడ మనో వాకాయజంబై న 
త్రీవిథపాతకకరంబు నవ్వఎం దోచి పుచ్చి త్రవిధసుకృత క ర్శంబు నంగీకరించి 
సత్యంబునం [బ్రనర్హింప వలయు భూకీ _ర్రియశ్ లమ్ములు సత్యవాది యగుపురు 
మనిం ్రూక్థించుచు నతని స్వర్షగతునిం గాం దలంచు చుండ్డు, నీవు నిశ్చయించి 
యిది భో దృ ౦బు దీనిం గావింపు మని యు_క్రికరంబు లై నవాక్యంబుల చేత నన్ను 
నీయోగించిత్ వది యనార్యంబు డాని నంగీకరింపం దగ చేను గురుసన్ని ధి 
యందు. బదునాబ్దువత్సరంబులు వనవాసంబుసలి పెద నని ప్రతిజ్ఞంజేసి వచ్చితి 
నప్పుడు మద్వాక్యంబు విని వై కేయి సంపృవాష్టచి త్త యయ్యు నిప్పుడు గురు 
వచనోల్లంఘనంబు6 జేసీ భరతునివచనం బెట్లు గావింతు గురువాక ప్రకా 
రంబున వనవాసంబు సేయుచు నియతవన్యాాహారుండ నై శుచి నై. పుణ్యంబు 
ల నమాలపువ్పఫలంబుల చేత జేవతలం వితృ చేవతలం దృ_వ్హీ నొందించుచు 
అ వీ న్ సె - లాడ క సంతుగు.౦ ద్రియవర్గుండ నై శృద్రధానుండ న కార్యా కార్యవచతు.ణుండ నై 
యక్క త్రిముండ నై వీతృవచనపంపాలనరూపం బె నలోకవ రనంబు ననుసరించి ళ్ మి గా అతు 
ప్రువర్తించెద నిని పలికి వెండియు ని ట్రనియెం 2072 

క. కరమున గలుగు భద్రము కీర్తడహీతీకర  భూమిసంజాతేనరు 
ల్క_ర్శములు బనబయంగాం దగుం గర్శంబున గాని. లేవు జ్ఞ నసుఖరిబుల్, 20783 

చ. అనఘ ధనంజ యానిలశ శాంకులు కర్శముచేం బ్రదీపు లై 
తనరిరి గాదె శ క్రుండు శత కృతువు లగ జేసీ తా దివం 
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బున కధినాథుం డయ్యు మునిపుంగవు లుగృతపంబుం జేసీ బ ద్ర 

వ్లానిరతు లైరి కర్మమున నందంగ రా నిది యేది చెప్పుమూ. 2074 

న, ఆఫీ పలికి వెండియు * ను గ్ర చేదాం డగసురాముండు తన్నా స్పికతర్కరూపవాక్యంబు 

వినీ యమృమ్యమాణుండై. యతనివాకన్టంబులు గర్హి ంచుచు నిట్లనియె. 2015 

సురవిప్రాలీథి సేవయుల బరాక్రమము భూతదయయు.  బరహితకీలం 
బరుదార సత్యభర్యము, లరమం౫ సురలోక మార్ల మనిరి మునీంద్రూల్. 2076 

పరహితబుద్ది సత్యమును బాడియుం. దప్పక యుంగునట్టి సు 

స్థిరతరధర్శ బోధనము సేయుచు రాజుల నుద్ధరింప చ 

ర్ి వగునీవె వ్రాకృతునిభంగి ననర్థకనా సి నివాద మి 

ప్పరుసునం (6 జేసె దింక ను బాలీళు లాడి రనం౫గ జోద్య మే. 9077 

చ, అనిమివలళోకమార్ల నుని యాగ్యులు పబ్మజు 6 బల్క్ ్ననందునం 

దనునుతి విపు లట్లు నరక తపము గన్లాని యేకచిత్తు లై 
మునుకొని ధర్మ ము న్పకలము నృచరించుచు డాగరకు లె 

యనిశము నాకవాససుఖ వముందంగల గోకుచు నుందు శెంతేయున్. 2078 

ఆ. తా నెతీంగినంత ధర్మంబు నప్పు, నడవ నలయు నొరుల నడస వలయు 

నార్భజనులయొుద్ద 7 సాపేడుమాటలే, చాలు జాలు ధర సంగతంబు. 2079 

క్ 

మ్ 

తే, చూడం బడనియర్గంబును జూపుకాఅకుంగా దె సకలశాస్త్ర ౦బులు గలుగు కొల్ల 

| ధాత్రి బ్రత్యతు మగునట్టిధర్మ మునకు, సంయమిళశ్వర నే శ్రా స్తంబులేల.. 

నుజీయుః బరోకుభరంబు మిథ్య యని పరిహరించి ప్రత్యతధర్మ్మం బంగీకరిం 

చిన శా స్తంబు లప్ప మాణంబు కగు బ్రత్యతుధర్మ్య ౦ బెఫ్బవారికి6 దెల్లంబై 

యుండు రగావ్రన నదియె పరమార్థం బయ్యె నేని సర్షజనం బులకు సామా 

న్యంబు గలుగు జానం జేసీ జ్జానొజ్ఞాన “ంబులు తేక వన్షాశృమాచారంబులు 

విడిచి జనంబు లిచ్చాప్ర, కారంబున నర్తింతు గక్కా_రణంబ బున లోకం బంతీయు 

సంకరం బె చెడు వైదికవూక్ష ర్షనిస్థూరహితుండవ్రు చార్వాకముతానుసారిసుద్ది 

ప్రవ ర్థకుండవు వీశధర ర్రామాగుండను నాస్తికండ వైననిన్ను సమ్మానించిన 

యస జ్ఞనకుండును నిందనీయుం + కగు జోరుం డెట్లు నిరాకరణీయుం డగు 
రాశా 

నట్లు వేద బావ్యాత్వంబునం బ్రసిద్దుం డై నబుద్దుండును నిరాకరణేయుం డై 
య 

యుండు నీలోకంబున. దారాగ్టకునో సుగతతులుగనింగా నెజుంగం దగుంగావున 

నతండు బహిష్క రించుటకు యోగ్యుండు బుధుం డగువాండు నా_స్తికవాద 

నీలున 'కాభిముఖ్యం బెొసంగం దగదు నీకంకుం బురాతను లగునట్టిజ్ఞానాధికు 

లగుజనంబులు శుభకర్ష్యంబు లనేకంబులు గావించి యివాపరలోకంబులు 

జయించి సంతతంబును గహనవ.త్రాదిళూపంబులం బరిదృశ్యమాను లై 
లో లో gan 

న_ర్థించు చున్నవారు గావున నది ప్రమాణంబుగాయ గొని విప్రులు మంగళా 

PN 

న్ 
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త్త కంటె నక ర్యంబును యజ్ఞ దానాదికంబునుం గావించుచున్న చాకు దాన 
వృథాను లై నవారును ధర్శరతు'లై నవారును నహింసకు లై నవారును వీతము లులె తేజోమయులె మునుె సత్పురువ సమేతుఆె లోకపూజ్యు లై పకా త డు ర ca a ఓల శించు చున్న వా రని పలికిన శచుదుం డె నరామునిం జూచి యవ్వినుండు వీళి య (UU (లీ తుండై యనా _స్తికంబును దథ్యంబును సత్యంబు నగువచనంబున6 గోపోపశవః 
నంబు సేయుచు ని ట్లనియె, . 2081 

చ కనలకు మేను నా _స్థీకుడం గా నిటు నాస్టికవాక్య మేను బ 
ల్కి_నయది గాదు ధర్మ మన లేనిది గా దిది రావు నిక్కమో 
దినకర 'లేజ యీభరతుదీనతం జూచి భోవన్నివ ర్తనం 
బున కిటు లంటి ద ప్పనక పుణ్య చరిత్ర సహింపు ని_త్రజిన్. 2082 

వ. మహాత్తా యేను నా స్టికనుతీం బవలంబించి నీచేత. దిరస్కృతుండనై వెండియు. దన్నా స్పికవాదంబుం బరిహారించి ప్రకృతిగతుండ నైతి మదీరితం బె నయినా 
నీక వాదంబు ధర్మసంకటకాల ప యుక్తం బని యబుంగుము నాచేత నాస్తిక వాదం బెట్టు సముదీరితం బయ్యె నట్టిధర్మసంకట కాలం విప్పుడు సమాగతం బయ్య భవన్నివ రనంబుకొజుకు భరతీముఖోల్లాసనంబుకొణికుం గాలాను 
సరణంబుగా నిట్టి వాదంబు వాదించితి నిది తప్పుగాం గొనకు మాని యిట్లు సాంత్వవాక్యంబుల ననూనయించుచున్న జూ బాలీని వారించి కుదుంజె యున్న 

. 
డు ౬ చ రామునిం జూచి ముని శ్రే పుం డ్రై నవసిమ్షుం డిట్లనియె, 2088 

చ. అనఘచరిత్ర యెపగిది నైన సుఖాష్త్రండ వై నని న్నవా 
రణవనవీనునుండి నగరంబునకు న్మరలింప గోరి యీ 
యనువునం బాల్క. గాక పినయజ్ఞైుండు లోకగ తాగతజ్ఞుండు 
న ననుతుం డై న యోతపని సత్య మజటుంగనివాండె చెప్పుమా. 2084 

క లో కేశపుత్ర, విను మి, లోక సముత్స త్తివిధ వులు పంబుగ న సోకమనీపా ప్రాఢినుం జేకొని బోధింతు నఖలళ్ష్ణులు వినగన్'. 2085 
_లర్టుర్టూ పసీష్టమహర్షి రామునికి రఘువంశ కమం బెణింగించుట, శ్టిఢుం- 

ను.విను మేకార్థవ మైన కాలమున బృథ్సి్ట భాగ మెచ్చోట వి 
మ్లనిచే నిర త్త మయ్యె నచ్చట సురస్తోనముంబుతోం గూడ, జ య్యనం జద్రాసనుం డుద్భవించె ఘనుం డై. యయ్యుర్వి మున్నీ టిలో మునుంగం గేళవుం డుద్ధరించచెం గడిమి న్య్భూదారవేషంబునన్. 2086 

కే. అంత నాకాశసంభవుం డవ్య యాతు 
డజితుం డతురుం డనఘుం డనావాయుం డ 
నంతుం డా బ్రహ పుత్రసహాయు. డగుచు 
ఘనత నిర్హించె సకలలోకంబు లనఘ, 2087 



అయోధ్యాకాండ ము, 4419 

"కే, అట్లిపరమేస్టికీ గుమూరుం డై నురీచి 

క 

లే, 

క 

పుళ్లా నాతని కలకశ్యపుండు జనించె 
నమ్మహోతున కుదయించె నంళుమంతుం 

తనికి జనించె వై వస్వతాఖ్యమనువు. #088 

అతనికి: బుత్రుండు త్రీజగ, దితుండు బుజుండు కీ ర్రమంతు. డియాస్తకు వనా 

జితవై ర గలిగె లవ్షీ, పలికి విరించనుండు బోలె భవ్యగుణా థ్యా. 2089 
ముదల నెన్యాని కన్నునుముఖ్యు డిన్వ 

సుంధర నొసంగె నట్టివిళుద్ద చరితు 
ననఘు నిమోర్పుకునృపు న యోభ్యాపురమున 
కాదిరాజును గాం జూడు మనఘచరిత. 2090 

ఆయత కేజోనిధి యగు, నాయిమ్యోకునకుం గుత్నీ యనువాంజు సుతుం 

డాయనకుం గుమారు(డు భ, ద్రాయతశౌర్యుండు నికుఖీ యనువాం డనఘా, 

"జే ఆవికుశీ కి నంవనుం డయ్యు బాణుల డాత డనరణ్యుం గనియె విఖ్యాతకీ ర్తి 

క్, 

క్ 

నతం డనానృష్టి చోరరోగాద్యూప ధ్ర, వంబు లేవియు లేకుండ వసుధ నేల. 

ఆయవరణ్యునకు సుతుం,డై యనఘుండు పృథుండు పుస్హై నతండు త్రిశంకు 

స్టీయుతునిం గనియె నాతండు, కాయముతోం గూడ నాకగతికిం జనియున్. 

అట్టి క్రిశంకు జనపతికిల బుత్చై ఘనుడు దుందువూరభూపు. డతనికిం 

బుళ్షై యుననాళ్వుం డతనికి, బుక్షై న్లాంధాతృనృపతి పూ ేందు డనన్. 
x7 చే ధ్ క వ పో, ఊచ టట శా,ఆ రా జఇంద్రునకుం గుమారుండు సుసంధ్యాఖ్యుండు జన్మించె నా 

ఫీరుం డంతం బ్ర సేనజిత్తు ధు “వసంధిం గాంచె నాపుణ్యు. డా 

కూరో త్తంసు మహాను భావు భరతుకా శుద్దాత్తునిం గాంచె న 

ప్వేర శేష్టునకు న్లనించె నసితోర్వీభ_ర్హ రమ్యాకృతిన్. 2095 
. ఆయనీతుండు రాజ్యం బేలుచుండ హైహయ శతా లజంఘాదు లధికశ క్షి 

బయి నె శ్లి వచ్చిన భండనంబున నోడిపాజీ పర్ప్షతగువాపజ్ఞ జాగా 

సతనికి గర్భిణు లగుసత్ను లీకువ్రుకు గల రం దొక ర యొక ర్తెచూలు 

చెజుపంగః దలకొని గరముం బెట్టిన నది ప్రాలేయగిరి ని సరంగచ్యవనుం 

. గాంచి య్రొక్కిన నమ్ముని గరళ వహ్ని నతిదయామృత ధార జల్లార్షి చేని 
లోకనిక్రుతు. డైన పుత్రుండు సీకుంగలుగు నిదినిక్కానునియను గ వాముం జే సె, 

, అంత నక్కాంత సంమదసాస్టంత యగుచు 

మునికి: , బ,ణమిలి తనగ్భువాంబునకు వచ్చి 
లో గా | 

యొక్క సుముహూ _ర్రమున! బుష్రు నుగ తేజు 

సరసిదదళొచుంల బర మేవ్యీసమునిం గని యొ, $097 

తే గరములో" గూడం బుట్టిన కొరణమున, సగరుం డనువేర నొప్పి యాచక న ని 
లు ల్ ఆల 

ర్! 
శ్శ 



450 గోవీనాథ రామాయణము 

చెక్కు హయ మేధముల జేసి పెంపు వడనీ, ప్రజల నందణి(బు త్రులపగిదిం బోచె, 
వ మజియు నమ్మహీరమణుండు యాగదీశీ తుం డై పర్వకాలంబునందు సలీల'వేగం 

బున నీ ప్రజల నందణి భయంబు నొండించు నట్టిసము ద్రంబుం దనపుత్రుల చేత ట్ 
న ద్భుతంబుగా. ద్రవ్వించె, 

2099 
క. అతనికి నసమంజుండను, సుతు జోక్కండు పుట్టి ప్రజల సుడి. పెట్టుచు జు 

ర్యతి యె కడపట జనహిత, రతుం శగుతనతం డి చే నిరస్తుం డయ్యెన్. 2100 
క, ఆయసమం౦ంజున కుం గుమా, రాయతబల శాలి పు నంళుమదాఖ్యుం 

డాయనఘునకు దిలీపుం, డాయనకు భగీరదాఖ్యు డాత్యజు. డయ్యెన్. 3101 
తే, ఆభగీరథునకుం బుక్టై నల కకుత్థుం డతని కుదయించె రఘువు తదనప్టాయమున. 

గొవమురు. గాంచిన వారు కాకుట్థు లన6గ,రాఘవ్రు లనంగ వెలనీరిరామచం 
క ఆరఘుపుత్రుండు సత్యవి, వారుండు ప్రువృద్దుం డతండె సౌదాసుంకన 

స్టరుండు పురుహాదకుం డన, నారయః గ బాప వాదు. డనం దగె నుర్వన్ . 2108 
వ. ఆకల్తావ పాదునకు శంకఖిణుండు పుక్షై నతండు వసీష్ట కాపంబువలన రాతునత్వుంబు 

నొందినకల్తాప పాదుని చేత నైన్యసమేతంబుగా భవ్నీతుం డయ్యెు నాశంఖ 
ణునిపుత్రుం డైన సుదర్శనునకు సగ్నివర్షుండు పు'క్లై నతనికీ వీఘ)గుండుపుగ్టై నత 

స సకమున దుష న క్ల వ ఎం పుకె ని 
నికి మరువు పుక్టై మరునకుం బ్రచుతక్రుకుండ పు | తని కంబరీముండు పుక్సై నత 
నికి నహుషుండు పుకు నహుషునకు నాభాగుండు పుస్పై నాభాగున కజుండును 
సువృతుండు నన నిడ్దజు కొడుకులుగలిగి రయ్యజునకు దశరభుండు జన్నించె దశరథునకు నీవు జ్వ్యేష్రపుతుండనె జన్సి,౦చితివి పరమపవి తం శా నయా నాదశ రథునకు నీవు న్రఫ్రపుత్రుండ నై జన్నించితివి పరమపవి త్ర బై నయి వోకు 
వంశంబునం బుట్టనరాజులలోన. బూర్వుజునకు రాజ్యా భి పే కంబుకు గనిస్హున 
కతనిసేవయు నుచితం బై యుండు సట్టిసనాతనం బై ననంశ కృవమాగతధర్మంబు 
నిరాకరింపక స్వకీయం బై నరాజ్యం బంగీకరించి పఘాతంత్న యగునిమ్మహీ 
నల్లం దం డ్రియుం బోలె బరిపాలింపు మని యిప్పోధంబునం బలీకి రాజప్పరో 
హీతుం డగు వసిష్టుండు వెంశ్రియు థర్యయు క్షం బగునాక్యంబున ని టనిమయొ, 

cn 

€ 

స 

నా 

తుడు పసిస్టమహర్షి రామునితో రాజ్యం బంగీకొంప్తు మని వెళ్తుట. శ్రుశుం 
_ క్. నరనాథశిగోమణి విధి, సరణికొ జనకుం చనంగ జనయిత్రి యనం 
గర మాణార్యం డనంగాల బురుషున కీలోకచుందు మువ్వురు గురువుల. 
క. కని పెంచు. ద్లి జనం, బునకుం గారణము తండి, "బుద్ధి ప్రదుం జా 

ఫఘనుం డాచార్యు.డు గావున, ననఘా యూాచాల్యు. జెక్కు డామున్వురలోన్. 
శే, అట్టియేను గకుక్ట నవంశాబ్ధిచంద్ర, చెలంగి యిత్వ్వాకులకు కేముమీప్రదుండ 

నై నయావారష్టకుంక నైతి నట్లు గాన, నాదుజాకికింబు మాణింగ రాడు నీకు 
జే, ఈసభాసదు తై ననుహీదివిజులు, పౌరులును జానసదులును ఒంధథుజు సము 

లర్థి యాచించుచున్నవా రనఘచరిత, వీరికోరిక వృథ సేయ మేర గాదు, 



అ యూభ్యా కారడము, శీర్ 1 

కే. ధర్మశీలయు వృద్ధయు నిర్మలమతి, యును గులాచారనంస క్షోయును జననియు 

జ నై నకాసల్య నెన్నోన మలర జేసి పూర్వురాజులసత్కీ ర్తిం “బొందు మనఘ. 

చ. అరయ గుణాకరుండు నిఖలార్లవిదుండు మహానుఖావుం డీ 

భరతుండు భాతృవక్సలుండు భవ్య చరిత్రుండు రాజధర్య మా 

గ్లరతుండు చాసభాతుం డటు గావున రాఘవ వీనియంజలిం 

గర మనుర క్షి. 7 కొని యఖర్వదయారతిం బ్రోవు మి త్రీన్. 2110 

వ. అనీ యివగిధంబున మధురంబుగా. బలికిన . సనిష్షుని వాక్థంబు విని పురుష 

ేమ్టుం డగురాముం డి ట్లనియె, 2111 
థి గ 

రుడు రాముండు బసిస్టుని సమ్మతింపం జేయుట. శుఢుం- 

. తొపసోత్తమ తల్గీదండ్రులు తపములు వ్రతములు చేవతారాధనంబు 

లుపవాసములుసల్సి యపుకూపముగ బుత్రుంగాంచి పుట్టిన వెన్క. గరము ప్రీ త్రి 

నన్ననస్రాభరణాదిదాన మున సంవర్ష నంబున6 బ్రియవాదనమున 

గారవంబునం బెంచి కడు. బద్దనానింగాల చేనసీరి వారలసేంత కేమి 

తే, ప్ర వ్రకగృకి యొనర్పంగానగు. పరమ గుషండు, జనకుండగు దశరథం జెద్దిసంతతంబు 
లుపు మనిపంచె డాని నెదలథరించి, సేయుదునుగాక యది రి త్తపేయనయ్య, 

నివంశ శేఖర మున్ను యావజ్జీ నపర్యంశమును వాకో్టి పాలనమునం 

బొసయగ (6 బ,క్యేబ్దంబు భూరిభోజన మున. ప్రీతితో గయయందుం విరడదాన 

మున మూంటిచేత బు త్రు,న కంబు త్రత్వంబు ప్రా పా, ప్రించునని మీరె పలికి యిష్పు 

చన్యధర్మ్యం బిటు లాన  పేందగునె మవోత్తుండు ఏ దశరభుం డధివిభుండు 

కే. తండ్రి గావున నానృపో త్రమునిమాట, యన్ఫత మేరీతి నగును సత్యం బె కాక 
తలి ల్లి దండ్రులు పంచిన డాని(జేయ,కొండు తెజంగూని యపకీ ర్తి నొందం జాల, 

. అని యివ్యోధంబునం బలికిన నామునినిశ్చయం జెటింగి యతనిచి తంబు" 

ప్రసాదాయ త్ల తంబు గాకుండుటకు దుఃఖంచుచుం బరమోదారుం డగుభర 

తుండు సరనుదుర ర్యనస్స్కు_౦డై సమోపవ ర్తి యెనసూతుం, జూచి కరుణోడారుం 

డగురాముండు 'ప్రేసన్నుం డగునందాక నిఠరాహారుం డ నై యవగుంఠకితాన 

నుండ నై ధనహీనుం డైన ద్వొజునిచందంబున నీప్పర్ష శొలా గ్య భె" ౦బున. 

బ్రత్యుపవేశంబుం జేసెద నీస్టండిలంబునందు. గుశాొ స్తరణంబు సంధుటింపు 

నుని పలికిన నాసునుంత్రుండు నివెషెజపడి యేమియుం దోంపక రాముని 
వదనంబు విలోకించుచు నూర కున్న నతనిం జూచి భరతుండు తేనకుం దాచే 

ధరణిపయిం గుశా స్తరణంబు. బఅచికొని దాని నధివసీంచిన నతనిం జూచి 

రాజర్థి స స త్రముం కగురాముండు కరుణా రసపూరితాంతసకరణుండై యిట్లనియె, 

మె, అనఘా యిీదురనస్థ పాణునకుం గా కయ్యా రె మూర్ధాభివ్. 

కునకుం జెల్లునె లమ్హ్మ నావచన మెంతో ప్రీతీ గ క్రో మ్మిక కా 
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. అని పలికిన ధరా 

గోవీనాథ రామాయణము 

జననీవర్షముతోడం గూడి నూరలకా స్థానీయముం శేరి నా 
యన వాకష్టంబు తొలంగ కుండ ఘన రాజ్య శ్రీల వాలింపుమూ, 2115 
అన విని భరతుం డచ్చటి, జనముల బరికించి సత్యసంధుం డగురా 
మునిమాట చొప్పు వింటిరెనను దూమ్యునిం జేయం దలంచినాండు మనీవన్. 

“నొ విని వారలు కై కృేయావరనంవనునిం జూచి యిట్లని రనఫఘా 
దేవరవారికీ దయ రా, చేనిధి బోధించువార మింకం గృ పణతన్ , 2117 

. ఈరఘుపేళచుండు సత్యవి, చారుడు పితృవాక్యనుందూ సంస్థితుం డై యొ 
ప్పా రెడుల గావున ధర్భ్యవీ బారా మరలింప మూ కథకర్ణిం బయ్యెన్. 9118 

, అని పలుక నపుడు వార్లిన,చనములు విని వారల రామచంద్రు,ండు భరతుం 
గనుంగొని వింటివె ఏరవ, చన నులచెడి సత్యధర్మసంహిత నుగుచున్. 2119 
లెమూ యో వ్రత మేటికిం, బొమ్మా నాముతి గృహీంచి పురమున కటు గా 

can YG కీ ద శ్ అడ అచ అర్య గ్ కొమ్మా కొసలరాజ్యము, గమ్మో ధ నా్య్వాత్మకుండ వకల్మవధిప. ణా, 220 
. మానితాణూర ౨చూపౌరజాన పదాల, వచనమును నుత్సమోారితవచనము కిన 
కీస్తుమున లేచి నన్నును జీవనమును, సంస్ప ఎ్రశింపుము నీ విట్లు సలుపవలదు, 
అని పలికి భుజంబులం గ్రుచ్చి యెత్రిన నాభరతుండు పృళ్యుప నేళశంబుం 
జాలించి లిఘ్సంబున లేచి తృత్తియాన్నర్ల ప్రత్యుప వేళశన ప్రా యక్చి త్తార్ధంబు 
జంబు లుపస్పృృళించి యెల్లవోరును విన ని ట్లనియె. పు 122 
ఈసభాసదులు చుహీసుపక్యులు మంత్రు, లంద ఉకర్ణింప నాడువాండ 
రాజ్య మి మ్మని దశరథుని వేడ లేదు జనయి త్రి, దుర్మం త్ర, మునకు నీయ 
నొనుట లేదు జగడితుని సత్యరతుని ని న్నడవికిం బుచ్చుట యది యెజుంగ 
జనకుని వాక్యంబు సమకూర్చం గ్రర్తన్య మేని యీశే డేండ్డు కాననమున 

. ద్వత్ప?తినిధిశ్వ్పమున నేనె తగ ననించువాండ నీవు మత్ప/తినిధిత్వమున రాజ్య 
మేలు మెక్సైన నీరెంట నృపునిమాట, సార్థకత్వేంబు నొందు మహాను భావ. 

ర్యాత్గుం డగురాముండు తథ్యం లె నతమ్థునివచనంబు విని విసి 
తుం డై పెారజానపదుల నందజ ఏలోకించి యి ట్రని యె. 5124 
నుని యుండి మాకు నెయ్యది, మను జేం దుః జొసం గ దాని మాజిచికాొనంగాల 
జన దిపుడు నాకు భరతున, కనఘాత్త్యకులార సత్య మది యె ట్లయ్యెన్. 2125 
మ౭ణీ యు వనవాసకరణశళ_క్రిమంతుండ నైననాచేత వనవాసవిహయంబునందు 
జుగువ్చితం దైన ప్రలినిధిత్వం బకార్యం బై యుండు గై శేయి యు_క్రవాక్యం బె 
పలికె శశరభుండు యు క్తధర్శం బె యాచరించె దళరథోద్దిష్టం లేనకార్యం 
బవశ్యేం బేనును భరతుండును శిరంబునం బూని నడుప వలయు భరతుని గురుసత్కారశీలునింగా జిలేంద్రియునింగా నెటుంగుదు మహాోత్తుం డై నజన 
కుండుసత్యసంధుండ గుచుండ భరతునివిషయంబునందు సర్పంబునుంగ ల్యాణం 



అజా 

అయో ధ్యాకాం డ ము, 458 

బగు చేను బదునాబ్దువక్సరంబులు ననవాసంబు సలిపి క్ర, 

ధ్యాకుం జను దెం-ది ధర్మ ” వీయుం డై నయీభరతునితో గూడ సామ్రాజ్యుదీ మ్ 

తుండ సయ్యెన నని పకి వెండయు భరతున కీ బ్లనియె, 2126 

గ 

కే, అచలసమధీర జనకునివచన మేను, సార్ధ్థకంబుగ. జేసితి సత్య మూంది 

జవ 
0 

ర్, 

వ, 

క 

వం 

నీవు సావచనంబున నృఫవ రేణ్యు, సత్యమున నుద్ధరింపుమో జాలి విడిచి. 2127 

అని పలికె నప్పు జ ప్రతిమ తేజు లె లె సరామభ రతుల పరస్ప రా కిశయితేసౌపో 

ర్షకృతం బై చె ససంగమంఘుం జూచి విస్త తుల యచ్చటిసిద్ధులును బ్ర బృహ 

'జేవర్టలును గుంపులు గట్టి యెవ్వాని' కిట్టి "భర ర్య్శజ్ఞులును ధర్ష్మమార్ల ప్రవ 
కులు నగువీ రిరువురు పు త్ర అయి రట్టి దశరథుండు ధన్యుం వయ్యొ నని మహా 

త్తు లగువారిం బ్రశంనించి రందు రావణవధాస్థ బగుకొందతు మవాగ్థులు 

రఘుశాస్రూలుం డగుభరతుని కీ ట్లనిరి. 2128 

పృవిమలచి త్త కులినుం, డవు సువ ,తుండవు మహోత్ముండవు భూరియళుం 

వ్ర రాముని వాక్యము జన, కనాక్యమును బోలె నీవ గై కొనవలయున్ . 

మహోళ్తా యీరఫమా_ త్తముని బిత్యణవిము కం గాం దలంచౌదము కై కేయి 

బుణంబుసలన వ్ము క్తుం డ కయి దశరథుండు నాకంబునకుం జనియె నని పలికి 

యమ్మువాగ్థులును రాజష్టలును శుభదర్శనుం జగురామునిచేతం బూజితు లయి 

యామంత్రే ణంబు నడసి గంధర్వసహితంబుగాం దమతమనివాసంబులకుం జని 

రంతే భ్రాత్ఫవశ్సలుం డై. డై నభరతుండు త్ర _స్పగాత్రుండై డై కేలుదోయిఫాః "౦బునం" 
గీలించి * 'వెండియు గాద్దదికో కిని బనియ. 2180 

ల నఘాత్త రాజధర్మం, బును గుబధర్మ క్రమంబు పొలుపుగ మతిం గై. 

కొని మద్వాంఛితము భన, జ్ఞననీవాంఛితేము కరుణ సమకూర్ప్చ నగున్ . ౩181 

పనివడి యే నొశ్కారుండను, ఘనమతి రాజ్యంబు. నేలం గా లే ననిశం 
బనుర క్తు లై నజనముల, ననఘా రంజింపం జూల ననుపమశ క్రిన్ . బ్ర] 2 

మునుకొని 'వాలికులు పర్ణ, న్యునిం బోలె నువ్మాజ్ఞనములు యోధులు మంత్రు, 

ఫి నబుద్ధి నిన్నె కులపా, “వన మదిం గాంవ్నీంచు చున్నవా రనిశేంబున్. నగా 

అలఘుతరధర్మ కౌశల, బలమున ఘనబుడగ్షియోగబలమున. గడు దో 

రృలమున లోకజనంబుల, నలరింస సమర్థకుండ నైతి మహాత్తా. 2184 

అని యిట్లు భరతుండు పరమార్షుం డై రామునిచరణంబుల పైబడి ప్రాంజలి 
యె బహున్ర కారంబులం బార్లి రించిన. నారఘుప్తుంగవుం దతనిసద్యాపంబుం 

జూచి కరుణాతరంగితాపాం గుండి. యతేని నిజోత్సంగంబున నిడికొని యెల్లవా 

రును విన ము త్రహంసస్వరంబున ని నిట్లనియె. 2185 

. ఎంత నయంబు బెల్పిన మహీవరనందన సాశెసాశె కి 

ట్లింత కృశించె చేటికి నహీనవాహీపరిపాలనంబునం 
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డెంతీయు నుత్పహింపుము నుహీసురభ క్లియు చేనపూజయు 
స్పా ంతమునందు నేనుజక సల్బుము భూజ నరంజనుండ వె. 2186 

ఆ. బుద్ధిమంతు లైన భూసురాచార్యుల, సు ప్ర సిద్ధభృత్య సుహృద నూత్య 
మం త్రివరులలగూడి మం త్రంబుః గావించి, కార్యతం తృములకుం గడ ంగుమనభు. 

తె, పార్థివాత్మజ నీవ్ర స్వభానమున నె, గుణగరిష్టుండ వది గాక గురువినీత బుద్ధినిను. బొం దెంగానవ్రనం బుకమిం బ్రోవల గడుసమరుండ వె తివి కడంకళయేల. న ల నాలో ణి ణి క. కచులారి కాంతి పీకిన, పీమవంతుం డాత్రనిష్థ హినుము విడిచిన 
న్షమలనిధి వేల దాటిన, గృమమున( బిత్ళశాసనంబు గడతునె యన భూ, 

క, అనఘవిచారక కానుం, బున నైనను రాజ్యలోభమున నైన భన 
జ్ఞనయిత్రి నీకుం గా నిది, కనికని గావించె నింక గడవంగ నగపనే, 2140 

వ. అది చింతింపక కేకయరాజపుత్రి కయందు మాతృభక్తి విడువక వర్రింపవల యు నని బహు ప్ర కారంబుల ననూనయించు చున్న విని భరతుం డేట్టకేలకు నీయకొని పదంపడి కేచ్చరణంబులు శిరంబు సోంకం బ్రణామిన్లి యాదిత్యసమ తేజుండును బ్రతిపచ్చం ద్రదర్శనుండు నగురామున కి ఖని యొ. 2141 
థిత్రా' రాము (డు తేనపాదుకలను భరతున కొనంగుట. ఉతం 

. తరణివంకో త్తమ ధర్మసంహిత మైన భవదీయచి త్త మెఛ్ళంగి వెన 
మరలింస లే నైతి వెరవులు వేయ్ేల వాలకులి శాంకు శాద్య ఖల దివ్య లత్ణభూషిత లలిత కాంచన పాదు కాద్దోయంబు ధరించి కరుణ నొసంగు మతీ ణ రాజ్యయోగవేమ నునిశముం దత్సాదుకలకు విన్న పము జేయు ఆ. చుధడువాండ ననిన బుండరీకదళాయ, తాఠతు డె నరాముం డలరి యతని కతిదయాసముద్రుం డై ధరించి యొసం7, భర్మరచితరత్న పాదుకలను. 2119 

క్ ఇచ్చినం గైకొని భరతుం, డిచ్చ నలరి కౌతుకోంబు హాచ్చంగ భక్తిం 
జెచ్చెరం బ్రణతుం జై నయ, నుచ్చు పడ నిట్లు లనియె నన్నకు వురలన్, 

నీ అనఘాత్మ నీకు మాజాడ రా దని దీని కిప్పుడు భయమున నీయకొంటిం 
బదునాలు గబ్బము ల్పాదుశకౌర్సిత రాజ్య కార్యుండ నగుచు వల్క_లము లజిన ములుదాల్చీ ఫలమూలములు వేశ్క. మెసన్రచు నిండినపురియాసి యొండుచోట ఏనమున భవదాగ మనము. గోరుచుం గాల మొకరీతిం గడపుచు నుండువాండ శే. ఎ సవోపమ సమయాంతవాసరమునం గనులపండువుగా నిన్ను. గాంచ నేని నారిదిమం డెడిచి చ్చులోనుజుకువాండజంద్ర సూర్యా గ్నులాక్కటసాతీ గాల, 

తే. అనినం దమ్మునిదృఢభ_క్రి కలరి రాముం డతనిప్రతిన కొడంబడి సాదరముగ నపుడు కొంగటం జేర్చి మహోానురాగ,భ రతపహృాదయుండై యిట్లనిపలికె నురల, "లే.అనఫ చరిత కె కేయింనత్యంతభ _కీ బోను మనికంబు నటుగాక తోవ మూ. ళనలి ధూవి.౨చి తేని భూతనయచేత, నరయ నాచేత శ ఫుండ వాదు వింక, 

cw 



అయోధ్యాకాండ ము. గీర్ర్ 

రురు భరతుడు శ తుభ్బునహీతుం డై జె చిక్క తే కూటంబునుండి వెడలుట. శుఢుం- 

వ. అని పలికి బాప్పపరీతలోచనుం డై యాలింగనంబు జేసి భరతుని సముచితం 

క, 

బుగొ ఏడొ్క-నిన నతండు స్వలంకృతం బె నతదీయ పాదు కాద్వయంబు పతి 

గ్రహించి ధర్మవిదుండు కావునం బ్ర దథీ ఆంబు గావించి కత్రుంజయనాగశీర్ణ 0 

సనం బెట్టిపదంపడి నిజశీర్ణ ంబున నెడికొని రభాయాథుం శయ్య నంత నారు: 

వంకవర్షనుం డగురాముండు శ త్రుఘ్నునిం గాంగిలించికాని సాదరంబుగా ప 

డ్కాని పదంపడి సరువృద్దమం శ్రీ భృత్యప్ర భృతుల నందజు నానుషపూర్విమెయి 

సముచిత ప్ర కారంబున సరభావించి వీడ్కొనియె నప్పుడు బాష్పృగృహీతకంళు 

లై తేల్లు "సందు దుకఖంబున నతని విడిచి పోనం జాల కున్న నమ్మహోను 

భావుండు వారి నండజు నభినందించి ప్రయాణంబున కొడంబటి చి రోదనంబు 

సేయుచు సీతాలత్షణస పి తీంబుగాం బర శాల ద వేకించె నంత. 2147 

భరతుడు త'త్ప్చాదుకలను, బరువడీ తనశిరముం జే ర్చి భక్తి యలరంగా 

నరదం బెక్కి. సుమిత్రా, వరసుతసహితముగ నరిగ బలములు గొలువన్ . 2146 

వ. పదంపడి వసిస్టుండును వాము ేవుండును జూబాలియు నమోఘకార్యవచార 

న 

నె పుణ్యంబు నం బూజితు లె నమంత్రులును యథార్హ యానంబు లెక్కి_ ముందా 

కినీనది నుద్దేశించి ప్రా ప్రాజ్ముఖు లై చిశ్రకూటపర్వతంటునకుం బృ కత్నీ ఇంబుగా6 

దిరిగి య స భా గంబునం జనిరి యి క్తెజంగున భరతుండు ససెన్యుం డై నానా 

విధ నునోహరథాతుసవాస్ర సంంబు లవలోకించుచు. జి తృకూటనగ పార గ్టంబునం 

జని చని మహాత్తుండు భరచార్టజుం డెచ్చట ని నివసించి యుండు నట్టిపుణ్యా శ 

మంబు సేరం జని యందు రథంబు డిగ్గి పాదచారి యె యమ్మునికడకుం జని 

నమస్కరించిన నతండు సంతుష్టైంతరంగుం జె భరతున క్రి బ్లనియె, 2149 

అనఘాత్మే పోయి నచ్చి తె, ప్రణుతేగుణుం డై. జ నరామభద్రునకాళం 

బున కచ్చటివృ త్లాంకేము, వినిపింపం గదయ్య నూకు విన న నగు చేనిన్ 2150 

ఎదురు భరతుడు రామానునుతేంబు భక ద్వ్యాజున కటీంగించుట, శుణుం- 

నొ విని య త్త్ప స్పికులనాథునితో భరతుండు పల్కు.'నో 

పొవనలీల యీనును నృపాలపురోహి తు. డినసిష్టుండు 

చేషేవిధుల నృఘూ త్త తముని వేడిన నాన్ఫప పధక చేది సం 

భావన జేపీ యి ట్రనియె మక్కు_వతోడ వసి స్టమాని కిన్, 9151 

గురువరర యొండుగాధలు, గణి పెద రిశ్లుల తండ్రి గజి పినకరణి 

న్షిరముగ బదునె ల్లబ్దము, లరణ్యమున ుండునోొండ నతిద్ధియు క్రి కిన్ 2152 

అనిన వసిష్టుండు వాకజ్ఞందు గావున యు క్తి కియు క్షం బగువాక్థంబున మహో 

ప్రైజ్ఞం డగు రామున క్రి ట్లనియె, 2159 
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క. అటు లైన సకలరాజము, కుటఖచితమహోర్ష రత్న నో టికు యూ ఖో ధ్ధృటితమణి హేమపాదుక్క లిటు దయసేయుము నుహోత్మ కృప గల బేనిన్, 
ఆ. అనిన నట్ట కాక యిని వాజ్బ్ముఖుం డై ధరించి రాఘవుండు సమం చితమణి 

పాదుకల నొసం” నాదు రాజ్యాగ్గంబు, కన్నుంగొనలం గరుణ గడలుకొనం, , 
వ. ఇవ్విధంబున నద్దివ పాదుక లొసంగినం ద్రకిగ్సృహీంచి యమ్మహాత్తునివేత 

ననుజ్ఞాతుండ నై (కృమ్మజి న యోధ్యకుం బోన్ర చున్న వాడ నని సర్వంబు నెజిం 
గించిన శుభాం బె న భరతునివాక్యంబు విని యమ్మునిపుంగ వుండు సంతుష్టాం 
తీరంగుం జై వెండియు ని ట్లనియె, 2156 

తే. పరల సలిలంబు నిమ్న భాభాగమునకు, నోడి గిల్లీ నపగిది గుణోన్నతత్వ 
మనఘ నీయందు. జేరు నీయాట్టి నీట ధర్మనంత్రుంం క్ద్రి విచిత్రంబు గాదు, 

తే, అనఘ యొవ్వోని కిట్టిధ స్యాత్మకు డవు, ధర్ర్యశీలుండ వీవు పుత్రకుండ వై తి 
వట్టిమిాయ య్య దశరథ మ్యైధిపుండువసుధల్ట జచ్చియు మనియున్న వాండు గాదె, 

వ. అని బసు ప్ప కారంబుల సాడరంబుగా నభినందించి యు_క్షవాక్యంబుల దీవించి 
యనిచిన భరతుం డమ్మహోమునికీం ట్ర దశ్నీణంబు సారెసాెరెకుం దదియ చర 
౯ం౦బులకుం బ్రణతుం డై సముచితంబుగా నావుంత ణంబు వడనీ చతురంగ 
బలంబును మంత్రులును డనవెంట నరుగు బేరం గదలి రయంబునం బోవ్రుచుం 
గల్లోంమాలిని యగుయమునానది ను తరించి యవ్వులం చావనజలసంపూక్ష యగుగంగానది దాంటి శృంగిశేరపురంబు కతిక్రవించి యన్వల బహుదూరం బరిగి పురోభాగంబున, ౨159 

చే. దశరథుని చేత జానకీధవ్రునిచేక, వికునంబడిన కారణమున విప్రణష్ష 
నాద మొ దీన మై నిరానందమై విపన్న మొ హూన్టగేహూ యె యున్న దాని. 

లే, క్వానమార్జాలభఘూకసంచలితీయైన, దాని నాలీననరగజ మొన దాని 
.. సాంద్ర తమిరపటలపరిచ్చన్నకృష్ట, పతేయా మినికరణిం జూపట్టుదాని, 2 161 
తే, భీవణాంగారక ౫ హావీకిత యగు, రోహిణీ చేవిభంగి నుక్పాహ ముడిని 

ప ్రి ప న . 
కంపమొంది నిప్క్మా_ంతియెసొంపుదక్కి, యున్న దాని దైనింబుల్లా కొన్న దాని 

వ. నుతేయు రాహు శ స్త యినచంద్రచంద్రికకై వడి యల్పోన్లతుబ్లసలిల మొ 
ఘర్హొ త్త ప్రవిపాంగమ యె లినమానరుషగ్రాహ మొ కృశించి యున్న గిరినది పగిదిం గనుపట్టుచున్న దాని ముజీయును. 9168 

తే, తొలుతంద స్ప భామముభొంగ్ వెలుగ చుండి, వెనుకదధ్యాదికంబు చే వేల్పుంబడిల యంబు నొందినఘునసవనాన్నిజనిత. కీలకై వడిం జెలివటి శ్రాలుదాని. 
కే, ఏినివాతా యుధ కనచ శేతనపదాతి, యె వినాశితనాయకమొ విరు 

వాజివారణరథ యె ఘనాజిభూన్ని నొప్పు సెడిన వాహిన్భాంగి నున్నదాని, 
"తే. మొదలరనఫీనయు కొ పీదప కాంతృమారుతోద్దూతయొ సాంపువూాలీిరయము 

శ్రా 
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మాలి యపగతనిన్వన మైనసాగ, రోల్టితోర్మిచండంబున నున్నదాని. 2166 

రుడు భరతుడు దవ్వులనుండి యయోధ్యం గనుంగొనుట. రధం 

వ. మటీయు సుత్యా కాలంబు నివృ త్తం బగు చుండ నభిరూపకు లై నయాజకుల 

చేశ యజాయుధంబులచేతం బరిత్య క్షం బగుటవలన నిశ్శబ్దం బె యున్న 

యాగ వేదికచందంబున గోవృషంబును నాసి తృణంబు మెసవక గోష్టమధ్యం 

బునం బరిభ్రమించు చున్నగోపం కీ వాడ్వ్పున సున్నిద్ధంబు అయి సద్మరాగాది 

జాతిరత్నంబుల చేత వియు క్త యయిననూత నముకావళిలాగునంబు ణ్యృమీయంబు 
వలన స్థానచలిత యై దివంబున నుండి వుడమిం బడి సంహృతద్యుతివిస్తార 
మొన తారపగిది వసంతకాలాంతంబునం బుపో వేత మె మత్త భ్రమరశాలిని 

యై యుండి వేగవంతం బయినదావాగ్ని చేత నీవద్ద యై వాడి యున్నవన 

లతశకై వడిం బ్రచ్చన్నశశినతు త్ర యె మేఘంబులచేత నానరింపంబడి యున్న 

దివంబుకర ణీ. బరితీణమదొో్ త్తమంబు ల నభిన్నశరావంబుల చేత నభిసంవృత 

మై సమావాతనుత్తజనమయై యసంస్కృతయై యనావృతప్ర దేశంబునం దున్న 
పానఘామిమౌాడ్కి. భిన్నపాత్రసమావృత మె భిన్నభూమితలయయి యుపయు 
కోోదక యె భగ్నయె పుడమిం గాలి యున్న పానీయశొలభ'ంగిం జాపంబునందు 
సమారోకిత యె బద్ధకోటిద్వయ పాశ యె యుండీ రణమిధ్యం బున. బ్రతివీరుల 

బాణంబుల చేత బరిచ్చిన్న మై వింట నుండి జాజి పుడమిం బడినమారోరీతి 

యుద్దళెంశతుం డగుహయారోహాకుని వేగంబున వహించి యలసీ యనరోవితా 
క్షభూహణ యె విడువంబడిన బాలబడబయట్లు శుమ్మ_తోయయు భిన్నతేటయు 
హృతోశ్చలయునై బహుమళ్స కూర సంవృత యగువావిభాతి న ప్రహృష్టుం 
డై శోకసంతీ పుం డె భూషణాను లేపనవర్షితుం డై నపురుమనిగాత్రయస్టి విధం 

బున నిబీడం బయినవ్రానృట్యా.లంబునందు నీలజీమూతీంబులచేతం గప్పంబడిన 
భౌస్కరరశిపొలుపున సొంపు సెడి యున్నచాని నయోధ్య నవలోకించి భర 
తుండు పరమదు8ఖతుండై యస్పురంబుంబ్ర, వేశించి రాజ మార్లంబునం బోవుచు 

సారథి కీ ట్లనియె. 2167 

ఎయురు. ఛరతు 6 డయాధ్యం (బె వేశించి యందలిదుగఖనిమి త్తీంబుల సారథికిం జెప్పుట, ర్రుథీం- ఆ 

క, అనఘా యీనగరంబున, మ.-నుపటివలె. బణనపటవామురజాద్యునువా 
ద్యనినాదంబులు గీత, సీనములు వినరాన్ర కర్ణ శర్త్శకరము లై. 2168 

తే, వారుణీనుదగంధంబు భూరిమాల్య, సౌరభము చందనాగరుచారుభూవ 
వాసనలు నన్యకస్తూరివరపరిమళ, నింపు సొంపార నేండు వానింప దకట. 

క, అనఘా రథ నేమిఘన, స్తనములు వాయహేషితములు వరవారణస 

_న్నినదంబు లిప్పు డిప్పురి, వినరావు సఖా రఘ్గుప్రవీరుండు లేమిన్. 2110 
తే. చందన మలంది ్రావ్విరిసరులుదుజిమి, పురుషులనురూప లై నసుందరులంగూడి ' 
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యుపవనంబులం గీ &ింప నుత్సహింప, భార రఘుపుంగవుండు లేనికారణమున, 
తే, అకట యీావీటిసొబగు మహానుభావుం డైన రామునిచే హతమయ్యు నేండు 

నః, 

క, 

తే, 

శే, 

నృషి.ఛారాసమనోతవిశదపక్ష, రా తిక వడి నున్నది రమణ దక్కి, 2172 ల్ Vac 
మజియు నపురూపంబుగా సమాగతం బై నమహోత్సవంబుకరణి మద్భా?క 
యగురాముండు నిదాఘ కాలంబునందలి మేఘంబుకై వడి నీనగరరబునం 
దెన్నండు హర్షంబుం బుట్టించు నీరాజమార్షంబులు వారువేషధరు లగుపుకు 
షులమండాంచితగమనంబులచేత శోభితంబులు గా కున్నవి యని యి_ల్తెజుం 
గున బహువిధదు?ఖాలాపంబు లాడుచు సింహాహీీనం బె నపర్వతీకందరంబు 
ఇొడ్చున రాజహీనం బై పొడజీ యున్న వీత్ళమందిరంబుం బ్ర, వేశించి తొల్లి 
దేవాసురసం గ్రామంబునందు స్వర్భానుని చేత భానుండు పరాజతుం డగు చుండ 
నభాస్క_రం బె నదినంబుభంగి నుజ్జ త ప్రభం బైయున్న యంతళపురంబు 
విలోకించి కన్నీరు నించి తల్లుల నందలు స్వగ్భృహంబులకుం బంచి మనంబున 
దుగిఖంచి వసిస్టైదిగురువుల నవలోకించి యి ట్లనియె. 2178 
రురు. భరతుడు నసిస్థాదులతో నయోధ్యలో వానము6 జేయంజాల ననుట. చురుం- 

. నృపతి త్రి విప్టపంబునకు చేగుచు నుండగ గాసలేయు(దుం 
దపసివిధంబున న్ఫోునపదంబునకుం జను చుండ నిత్యము 
న్వ కిపగత కాంతి యు భయద మె గహానాకృతి నున్నవీటియం రా గ 

దివుడు నసింపంజూల. బరిహీనవిశాలమనోరథుండ చె, 2174 
Qe =. రామాగనునముం గోరుచుం, గామితములు మాని విహిత గతి మునివృ త్తి 

న్నేమంబున నలనంది, (గామంబున నుండువాండం గాతుక మలరన్. 2115 
అని పలికినం గ కేయ#ో, తనయునికుశలో కి విని ప్రధానులు సచివుల్ 
మునివిభుండు వసిష్టుండున్ను వినయంబున నిట్టు లనిరి వెండియు? బ్రీతిన్. 2116 
్రాతృీవాత్సల్యమున నీవు పలికి నట్టి, లవితే మది శ్లాఘనీయమై విపుల మోద 
కారయయియున్నదంతేయు ఘనవివేక్కీ వై ననీకిది యనురూప మగుట యరుబె 
(శ్రాతృ సౌవ్చాదస్థితుండవు పండితుండవు, బంధులుబ్ధుండ వధికసత్పథగ తుండ 
టై ననినచనంబు ధరాధినాథ, పుత్ర యెవ్వాని కై నను బొగడ దగ. 2118 

-ంధుర్టు భరతుండు సెన్యసమేతముగా నంద్విగ్యామము6 జేరుట. ర్రుత్తుం- 
చలికి వ్ వి రే | ప హా: 

వ. అని పలికిన యథాభిలవీతం బె నవారలవ్రియవా! రిం 'చాకర్ణి ంచి ప్రహృష్ట 0 

వదనుం డై తల్లుల కందజ కభివాదనంబుం జేన్ శత్రుమ్ను సహీి తంబుగా 
రథం బెక్కి మం క్రివురోహితసహితుం డై రామపాదుకలు శిరంబున నిడిక్రోని 
ప్రాజ్ఞుఖంబుగా నంది గ్రామంబునకుం జనియె నతేనియ గ, భాగంబున వసి 
ప్లాదినుహామునులును మంత్రు లును యథార యానంబులం జనిరి గజాశ్యరథభ 
పదాతులును బురవాసులు నతనివెనుకం జని రిట్లు భరతుండు నంది గ్రామంబు 



వ్ 
స 
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ప్ర వేళించి రథంబు డిగ్గి వసిఘ్రైదిగురువుల నవలోకించి యారాజ్యంబు సమ్యు 

జ్నిశీ ప్పదృవంబుకరణి రామునిచేత నాకు దత్తం బయ హీనుభూవీతేంబు 

లయినయీపాదుకలు యోగరేమంబు వహీింపలలయవి యని పలికి దుకిఖ 

తుండ. నెండియు బాదుకలు శిరంబున నిడిక్రొని పృకృతిమండలంబు న 

లోకించి యి ట్లనియె. 2119 

రమణీయతరచామరంబులు ఏీవుండు పట్టుండు ఛత్రంబు పాదుకలకు 

ననిశంబు మద్దురుం డై నరాముని పాదకనులరజన్ఫి క్షకమ్ర హేమ 
పాదుకాయుగళిప్రభావంబువే రాజ్యమందు ధర్మంబు నిరంతరముగ 

వరిల్లు చుండు నీవరపాదు కా ప్రతినిధి రాఘన్రునిచేత నిరుపమకృప 
థి e శే, వలయ నికీ ప్ర మయ్యె చేనలఘుభ క్ట, రాఘవునిరాకం గోరుచు రమణతోడ 

దీని. బాలించుచుండెద మానితముగ, భక్షి గొలువుండు మోర లీపాదుకలనుం 
చ, కడువడి రామపాదములం గమ్మణి నీకమునీయపాదుశల్ ' 

వొడీగి శదంఘ్రీ మూలములు తోడనె యాదల సోక (యొక్క్ సాం 

పడరంగ రాజ్య భారము రయంబున నమ్మవానీయమూ రివ 

నిడి శృమ మెబ్లై వీడి గురువృ త్తిత నున్నతిమై భజించెదన్ . 2181 

“కే అడవినుండి యే తెంచిన య గృజునకు, నీయ యోధ్య సీసా మూ,జ్య మిసువర్ష 

పాదుకాద్టోయ మర్చించి పరమభ క్షి యలరం గొల్బ్చిద ధూతపాపాలి నగుచు. 

రుదు భరతుండు రామపాదుకలకు రాజ్యాఖిపేకము6 గావించుట. ద్రురుం- 

తే. ఆపులెల్ల ముదంబున నలరు చుండ, రామచంద్రుండు పూజ్యసామ్రాజెస్టీ పదవి 

చేకొని సమ _స్తజినుల రవ్నీంచు చుండు, నాండుగా ఫలియించుట నాతపంబు, 

తే.గరినునభివీ. కుండై నరాఘవునింగాంచి, చెలి ప్రజ లెల్ల. గడుసంతసించుచుందు 

రపుడు నీరాజ్యమునకం కెవిపులయశము,వార్ద ము చతుర్దుణాధికం బగునిజంబు, 

రుడు మునులు (శ్రీరాముని. జూచి గుసగుస లాడుకొనటు. చరం 

వ. అని బవాుప్ర,కారంబుల దీనుండై విలపించుచు నుహాయరుంగును భాతృ 

వత్సలుండును బ్రలిజ్ఞుతత్సరుండు నగుభరతుండు వనల్కలజటాధారియై ముని 

వేషధరుం డై సె న్యసమేతంబుగా నందిగ్రామంబున నివసించి రావుపాదు 

కలకు రాజ్యూభి పే.కంబు. గావించి పాదు కాపరతంత్రు,౦ డై సర్వకృత్యుంబు 

పాదుకలకు విన్నవించుచు నెద్ది యేని రాజ్యపరిపాలన రూపకృత్యంబును వస్త్ర 

పువ్పఫలాదికోపాయనంబును మొదల పాదుకలకు నివేదించి పదంపడి 

సమ స్తకృత్యంబును యు క్తప్రకారంబునం గావించుచు రామాగమునకాంవ్నీ 

యె రాజ్యంబు చేయు చుండె నిక్కడం జిత్రకూటంబున భరతుం డయో 

ధ్యకుం జనిన యనంతేరంబ రాముండు సీతాలక్షణసహితంబుగా సుఖాసీ 

నుం డై యుండె నప్పుడు తదాశ్రమనివాసు లగుతాపసులు రాముని నుద్దేశించి. 
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నయన భ్రూ కటిని నె వణంబులును బరస్పరముఖానలోకనంబులును నిత శేశత్య 
రహాస్వకథలుం గావించిన నారఘుపుంగవుం డింగతాకారాదులచేత చోరల 
సభ యోక్చుకత్వుంబు పిశ్స్ంచి చి త్రంబున సంజాతశంకుండై యంజలింగీలించి 
కులపతి యగమునివపతి క్ట్లుని . 8185 

వ్, మునినాథ యిశమ్మహోమునుల మోాములం జూడ నొక చందంబున నున్న వేల 
పూని నానలన నేమైన నేరము గలెనే పమాదంబున నీ ప్రబుద్దుః 
జైనసామిత్తి యన్యాయంబుం జేసెనే సేవం గావించెడు కీతయేందు 
దోవ మొక్కింత నం దోంచెనే సందియ మగుచున్న దానతకి మృనుచుం బలుక 

శే,విని తపోవృద్ధుః డును వయోవృద్దుం డధిక తేజు డగునమ్మ హామునితిల కుం డపుడు 
వార్థ కంబున నెమ్మేనునడ యక రాముంజూచీ యి ట్లని పలికె నుత్చుకత మెజియ, 

తే.అనఘ కల్యాణస త్ర శ్రియు ననుపమాన, ధర్మశీలయు. బుణ్యతేత్సరయు వంశ 
నీల బరి పాలినియు నైన సీక్రయందు, దుష్ట్రమతి వై నం బొడమునె దోషశంక. 

ఇదద కులపతి య౫సమహర్షి రామునకు ఖరాసురవాధ నెతేంగించుట, శుఢుం- 

క, జడదారులకు వికారము, శోడువడి భొవదర్గముందుం గలిగ నిశాటుల్ 
వీడువక యొనర్చు బాధల, కుడుకుచు గుసగుసలు వోవుచున్నా రనఘా. 2153 

క. ఈవనమున ఖరుం. డనంగా, రావణతమ్ముం డొకండు రాతుసుల డతిరో ' 
పావిష్టుం డై జనస్థా, నొవాసుల మునుల ననిళ మారట పెట్టున్, 2 89 

కో, జత కాశియుం బురు పావకం డఉతిదుష్టుండు (కూ్కూరచిత్తుం డవలి పుండు దు 
రతీ యెనయన్ని శాటుండు, చతురత నిన్ను. గని సహింపం జాలం డదీశా. 2100 
రురు మును అందబజు6 జ కెకూటమును నదలి యొండు స్థలమునకు బోవుట. శ్రియం 

వ, మజియు మహానుభావుండ వై ననీ విచ్చటికిం జను దెంచిన నాంటనుండి విశేవీ.ంచి 
విరాపు లగురాకుసులు తాపసులకు విపకారంబు సేయుచు జుగుప్పితంబులును 
దూవీతేంబులును నానారూపంబులును వకృతదర్శనంబులు నగురూపంబుల వేత 
భయంబులు పుట్రించుచు యల నిలిచి య ప్రశ_స్తంబు లగునళుచి ద్రవ్యంబులు 
ప్రయోగించి మజి కొందజ మునుల వధించుచు నయ యా క్రమస్థా నంబుల 
యందు విదితంబు గాకుండ దా౭గియుండి యవసరంజెట్ం గి తాపసులవినాశంబు 
నొందించి విహరించుచు హోనుంబు గావించునప్పుడు కొలశోంబులువో నడుచుచు 
వవ్నాకుండంబులలోన సలిలంబునించుచు స్రు,వా ది సాధనం బులునిర్తూలంబులు ఇ 

సేయుచు ని ట్ల నేక కారంబుల దురాతులగురాక్షునులు బాధించు చున్నవా లు త వాళ్ 
రడ్డానవుల చేత నపవిత్రితంబు త నయా శృమంబులు విడిచి మయొండు దేశంబు 
నకుం బోవ సమెకట్టి మవార్తు లందజు నన్ను. (బే,రించు చున్నవా రద్దు'రాత్తు 
లచేతం చాపసులశరీరంబు లన్నియు హీంనీతంబు లయ్యె నింక నిచ్చట నిలు 
వం జాల మియాశ్రమంబునకుం గొండొకదూరంబున బవాుమూలఫలోద 
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కం బె బె నకణ్వమహామునిపుణ్యా శ్ర శృనుం బొప్పు చున్న దచ్చటికిం జని శిషషగణ 

సమేతంబుగా నివసీంచెదము ఖరుండు మూయందును విష వ్ర కారంబుం గావించు. 

గావున నీ విచ్చట నుండనలదు సమాథానం బగు శని మాతోడం జను 

'దెమ్లు సమర్థున కైనను గళ త్రసహితునకు నిచ్చటినివాసంబు సంబేహజనకం 
బును దుఖకారణంబు నె యుండు ననిన నమ్మునిపతినచనంబు విని రాఘవుం 

డే నుండ మోకు భయం బేమి యేను రజ్నీంచెద నని యు త్రరవాక్యంబులచెత 

నిరోధించిన సమ్మతింపక యత్తాపసో_త్తముండు రాము నభినందించి యామంత్ర 
ణంబు వడసి యయా శ్రమంబు విడిచి బుషి సంఘాతసమనిప్రతంబుగా నరిగ 

నంత రాముండు బువీగణంబుల నొండు బేశంబున కనిచి కులపతి కభివాద 

నంబు జేసి యమ్మహోత్తుని చేత నుపదిష్ట ప యోజనం డై (క్రొమ్మజి నిజా శ్రనుంబు 

ప్ర 'పేళించి యయా్యా శ శ నుంబు మునికాన్యత్వంబునం బరిత్యాజ్యం క్ నను 

మునివిషయచే వమూతిశయంబున కొంతకాలంబు పరిత్యజింప కుండి పదంపడి 

మునిసందిష్ట భొవిప్ర యోజనం బాలోచించి బహుకారణంబులచేత మునిరహీ 

తేం బె నకేదాశ్ర, మంబున నుండుటకు సహింపక తనవునంబున, ౨191 

ఆ, ఇచటనాకుభ రతుండివుడుదృష్షుండయ్యె, మం త్రి భృత్యసుహ్భృ డమాత్య మాతృ 

నగరవాసు లెల్ల నాయున్నకందువ, దెలిసి రింక నిచట నిలువ దగదు. 2192 

క, భారతీభారిస్క_౦థా, వారని వేశంబు చేత నరహా_స్వ్యశ్వో 

దారకరీవంబులచే, నీర వమవ్య్యూచలము మిగుల మృదితం బయెన్. 5198 

క, కావున వేటొకచోటికి, బోవలె నని నిశ్చయించి భూమిజయు సుమి 

శ్రావరపుక్రుండు తోడన, వావపిరి6 జనుచేర నచటు వాసి రయమునన్, 2194 

-ంరుర్టు రాముడు సీతాలక్షుణస నహొ తము గా నత్రిమహర్షి యా శ్రమమునకు6 బోవుట. ర్రైర్దుంా 

ఆ, అమ్షహానుభావుం డ త్రి మహాముని, యా శ్రనుమున కరిగి యమ్మహాత్తు 
చరణపరికజముల కెజుంగిన నమ్మాని, కన్నకొడుకునట్ల గారవించి 9195 

ఆ. సాదరంబు గాంగ నాతిథ్య మొసంగి సౌ, మిర్రి నాదరించి మి త్రవంశ 

రాజ్యలకీనో లె రాజిల్టు చున్నయు, క్వీకుమూరి గారవించి మతేయు. 21906 

ఉ. వృద్దను బుణ్యశీలను బవి త్రచరిత్రను ధర్మచారిణికా 
ఛుద్ధవి చేకయు క క ననసూయను దాపసి నమహోతప 

స్పిద్ధను లోకసత్కృతను జీరి రఘూ_త్తముం జూచి మోనసొ 
బడ్గనవ ప్ర మోద డయి భన చరిత్రుడు మౌోని యి ట్లనున్, 2197 

రఘువర దశవత్సరం బనావృష్టి చేం దగిలి లోకము ద్ద మగుచు నుండ 

గడువడి నేసాధ్వి సునతపోనుహీమ చే ఫలమూలములు జలంబులు సృజింె 
దశసహా స్తాబ్దము ల్లారుణగతి నేతపసిషని యు గృతప ఫంబు సలీిపె. 

వగ ననసూయావ్ర  కంబుల నేసతి యంత రాయంబుల నవల దోశె 

poe 
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తే, దేవకార్యనిమి త మేబేవి మొనసి తవిలి దశరా త్ర మేకరాత్రముగ జేసె 
నట్టియీపుణ్యనీల నీ కనవరతము, జననిగతిం బూపనీయ మొ తనరు చుండు, 

కే. అఖలభూతననుస్కార్య మైనయిీత,పన్వీని స్వ కీయక ర సంపదల చేత 
వసుధ ననసూయయ నం చేరు వడ సె బ్రీతీజనకపు త్రి మొక్కి పుమినా ధ్వికిపుడు. 

రురు నీతౌ దేవి యనసూయా దేవికి నమస్కరించుట. త్రతిం 
వ. అని. పలికిన నారఘువల్ల భుం డమ్మ హోమునిపలుకుల కలరి నీత నవలోకించి చేవి 

మునిము'ఖేరితం దై నవాక్యంబు వింటి వే శేయస్క_రం బే యున్న దట్లు గావీంపు 
మనిన నమ్మహీపు క్రి గామవచన ప్ర కారంబున నమ్మునిపత్నికడకుం జని శ్లథసంధి 
బంధావయవసన్ని వేశయు సంజాతవలితాంగియు జరాపాండురమూర జయు 
నస్టోధనయు ననిందితయు నుహాభాగయు బరమవృద్ధయు వేపమానకృళాంగి 
యు నై నయమ్మహాసాధ్వికి నిజాఖిధానంబు నొడివి నమస్కరించి బద్దాంజలిపుట 
యె యారోగ్యం బడిగిన నయ్యనసూయ ధర్యవారిణి మొనసీత నవలోకించి 
మధురవాక్యంబున గారవించుచు నిట్లనియె. 2200 

చ. తరుణిరొ దై వయోగమునం దద్దయు ధర్మ గతాగతజ్ఞ వై 
వరగుణ కాలి మైనరఘువర్యుని వెంబడి ఘోరకానన 
స్ట్ కిట భర్య భక్ నరుదెంచుటంజేసీ కృ తార్థ వైతి వే 
నణతినులు బేక్ నిన్ను గనినంత నె సువ్రత నైతి నెంతయున్. 2201 

క, బహుసుఖముల హితజనముల, నవాంకృతియు విడిచి ధర్మ మరసికొని రహికా 
గవానావరుద్ధుం డిపపలి, నహహో సేవింప వచ్చి తతిధన్యవు గా, 2202 

కే, వనిత నగరస్థుం డై న దావస్తుం జైనం బుణ్యుం డై నను గుజనా గ గణ్యుం డైన 
౧ భారి నెవ్వారికి వీభుండుడై వమట్టి, యువతులకులో కయుగముముహోదయంబు. 

-ంర్జుర్లా అననూయా డేవి నీతయొక్క_ వాతి న్మత్యంబు( గొనియాడుట. ర్రుధుం- 

క. ధనవంతుం డై నను నిర్గనుః డైనను శీలవృ తేరహి తుం డై నకా 
ఘనకామవృత్తు. జై నను, వనితకు గతి పతియు సుషి వారిజనేత్రా, 2204 

తే, సతికి బతికంచు వేజొకగతియు లేదు, పతికి సతికంశు నొండొకఫలము ేదు 
తరుణి యిరువురు పుష్పంబుతావికరణి, నింపు సొంపార నేకీభవింపవలయు. 

ఉ. కొందబు దుర్వివేకమున. గోరినవారల కెల్ల జి త్తముం 
బొందుగ నిచ్చి భ ర్రయెడం బోడిమి సేయక నీతిబావ్యా cl 
యుందురు చుట్ట లెల్లం దము నొక్క_ట ఛీ యని రోయు చుండ చా 
రందటు దుర్భశంబున మహోనిరయ స్థిత తౌదు రంగనా, 2206 

ఆ. లోకమందు దృష్ట్రలోకపరా వర, లమితీసుగుణవతులు వివులవుతులు 
- నీత్రశీల లై ననీయట్టిసా ధ్వులు, సురపదంబు నొందుదురు మృగాశ్నీ, 2207 

వ. దేవి నీవ పతివ్రతా చరణీయం బైనథర్శంబు ననుసరించి రామునకు సవాధర్మ 



అయో ధ్యాకాండము. 463 

చారిణి వై శాశ్వతం బె నయశంబును ధర్మంబును సంపొదించితి వని బోధించిన 
నమ్మునిపత్నిపల్కుల కలరి వై దేహి క్రన్ముణ నధ్రేవికి నమస్కరించి మృదు 
వుధురభావణంబుల వినయంబుగా ని టనియె, 2208 

వి 

శా, తల్లీ నీ విపు డన్నచంద నుది తథ్యం వింతయు స్పాధ్వికిం 

జెల్లుం బిత్రము గాదు నాకును సతిశిలంబు నూాతల్హి ముక 

దెం బౌనటు లానతిచ్చె. గరుణో ద్రేకంబు సంధిల్ల నా 

యుల్లంబందును జిక్కి యున్నయది తదో్య్యగంబు రూఢంబుగన్. 2209 

వు. మును మాతల్లి సతీగుణంబులు మహో మోదంబునం జెప్పెను 

జ్ఞనకుం డవ్వల నాన తిచ్చెం గృపతో నాధ్విగుణం బంతయు౯ 

పేనవాసంబున శీగసదెంచునపుడు౯ా నర్ధి ంచె మాయ త్తే చా 

ననుదూపంబుగC గోతం చేసితివి నీ వాయర్థముం గృమ్మఆన్. 9910 

క, కావున విధిదృష్థవిధి౯, వేవిధములం జూడ సతికి విభుం డొక్కండే 
చై వత నునియెడునచనము, దేవీ నాహృదయమందుం దిర మై యుండున్. 

రుయూ నీతా డేవి కీరామునిగుణంబుల6 బ్రస్తుతించుట. య్రైఢుం- 

మ, జగతి న్నీచచరిత్రుం డై నవిభుం డెంచ నాధ్వికి౯ దైవతం 
బగు చుండ న్ల్గరుణాపరుండు నీజవం శాచారధర్ష్మ జుండు౯ా 

సుగుణోచారుండు నుంజు వాది వ్రీయుండు న్నూమెండు శుద్దాతు డ్ 

మగని౯ా దె వత మంచు. జి జి ్తమున సంభావించు బాక్చర్వేచే. లల్లి [9 

వా, అ క్రూరుండు దయాసముద్రు,. డతివిఖ్యాతుండు ధ న్యాత్తుండు౯ 

శ క్రాభుండును నన్నపుత్రులగతి నర్వ ప్రజ న్ఫూరిని 

రక ప్రా ఫౌాఢిమ చేలుబాయు ఫఘునుండు నర్దంకోచితా వారధ 

ర్య కీడారతు. డుత్తమో_త్తముండు మత్చా?ణేశ్వరుం డంబికా, 22 18 
టీటీ అవి జాల 

మ. ధర నెన్వాండు జి తేంద్రి యుండు సుగుణోదారుండు శౌంతుండు సిం 
ధురయానుండు దృథానురాగుండును సాన్ముక్రోళుం డై యొప్పు న 
క్కృరుణోదారుండు రాము డేగురుత నక్కా_సల్య పె 6 జేర్చు నా 

OQ. 

గురుతం దక్కిన మాతృవర్షముపయిం గూర్చు నమ ౫ ౦బుగన్. లిం 
౧ హూ 

క, శీతిపకి యొకపరి మొనను, వుతి నెంచినకాంతలందు మానము విడి తాం 
చితృభ క్రి కీరతు(డు రాముడు, సతతంబును మాతృవృ త్తి తిం జరియించు రహిన్. 

. పరకాంత చేతృగోచర మైనచో దానిం దల్లినిబలె నాత్శం దలంచువాండు 
పరులసంతో మవిస్సురణంబునకుం చాను నంచితంబుగం బమోదించువాండు 

పజలదుశఖమునకు. బరమా వుడునుబో లె. గొంచక తాను దుణఖంచువాండు 

వ్నులు రమో్లు ల నచో జనకునిరీతి సత్కృప నాదరించువాండు 
లే. వరమునీంద్రులం గన్న సేనకునిభంగ్కి వరుసం బరిచర్యం గావించువాండు వినయ 

er 
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లీల కారుణ్యగుణములంజెలలసవాండు, రమ్యాగుణముండనుం డై నరాఘన్రండు, తే, అట్టి రాజలలామున కెట్టదుప్ట;, కాంత యెనను వశవ ర్తి గాన యున్నా 
జనకుం డనిశేంబు సహధర్య్మచారిణింగను గాస లేయున కర్పించెం గాదె నన్ను 

-ందుర్టు నీతౌదేవి యననూయా జేవిని గైస్తుతించుట, చుయుం 
తే. నిరపకునంపత్క_రమును, బరమసుఖాస్పవము భూరిభ ప్రదము 

న్గురుతరకీ ర్లివిశాలము, తీరుణికిం బతిశేనకంశుం దపమును గలవే. 29 18 
తై, స్తువ్రతంబున. బతికి శుశ్రూవం జేసి, మున్ను సావి శ్రి చదేవతాముఖ్య యయ్యె. 

నట్లు నీవును బతిసపర సివి ప, జాతమహీమను ధన్యాత్య వైతి గాదె. 2219 
తే. ధర్శచారిణి సర్షీనుందకులలోన, నుత్తమయు దేవతా ప్రమదో త్రమాంగ 

మండనయు నైన రోహీణి మగని విడిచి, నిమిష. మైనను జీవింప నేర్చి నమ్మ 
జగతి నృృర్హృదృఢృవ్రతే, లగుయువకులు చేవలోకముందు స్వకీయం 
బగుపుణ్య కరమున సౌ భగభాజన లగుచు యశము బశెసెద రెపుడున్., 

. అనీ యిట్లు పలుక సీతా, వనితా వాక్యముల కలరి వారనికృప న 
య్యనసూయ శిరము మూర్మ్కొన్హి యనురాగ మెలరృ మరల నవనిజ కనియెన్, 
నానావిధనియమంబుల, మానుగ సంభూత మైన మహానీయతపో 
నూనబల మౌాత్ర్రయించి వ, రానన యాశీర్వదింతు నడుగుము వరమున. 
డయ అనసూయ నీతక్ష దిన్యవ స్తమాల్యాభరణాంగరాగానులేపనంబుల నొసంగుటు. చుర్టుం- వ. చేవి నునోజ్ఞ ౦ బెనభవదీయవాక్ళ్టింబు విని యానందించితి నింక? బ్రీతిదా నంబు గావించెదం గ కొను మనిన నవై ప్రచేహి జాతేవిస్సయ మొ భవదీయ చి, త్రంబుకొలంది నవధరింపు మనిన నమ్తునిపత్ని సంతసిల్లీ భవదీయ 
హర్షంబు సఫలంబు౯ గావించెద నని పలికి దివ్యుంబు లైనవ స్త్రమాల్యాభరణం బులును మహాధం _బెనయంగరాగంబును మహాపరిమళ ద్రవ్వసహితం బెన యనులేపనంబు నొసంగి యి ట్రనియె. 224 

"లే. అతివ యిదివ్యవ స్త మాల్యా భరణము, లింపు సొంపార మేన ధరింపు మిపుడు మహీ తమణిమండల సభామండితంబు, లగుచునిత్యంబులై యుండుననుదినంబు. 
"లే, చేవి మద్ద త్త మైనయీాదివ్య లేపు నాంగరాగంబుచే విలిపాంగి వగుచు 

క్ 

OX 

నబ్దవానిని పుండరీకాతునట్ల, కాస లేయుని రంజింప గలవ్స నీవు. 2226 
క. అని సాదరంబుగా ని చ్చిన గైకొని మేన దాల్సీ చెలువుగ వనుభా తనయ ఫలకుసుమకిసలయ, ఘనకోభిత్ర మైనవల్లికై నడి నలరెన్, 2927 వ. ఇవి్టధంబున నభూతపూర్యగకో ఛావిశేషంబున నలంకృత మొ యవై ప్రుబేహి మునిపర్ని నుపాసించుచు నభిముఖంబుగా నాసీన యయ్యె నంత నయిన సూయ తత్పరిణయకథావృ తాంతం బంతయు. దెల్లంబుగా నాకర్ణించుతలం అలానే 

వునం గ్రమ్మణ నమ్మహీనుత కి ట్లనియె. రిని 



ర్, 

అయాధ్యా కాండ ము, 465 

వె చేహి నిన్ను రాఘవుం డాదరమున మున్ను “పెండ్లి యాడినవిధము 

నోదముతో నెణీ(గింపుము, నాదుమదికి సమ్మదము భునం బె యుండన్ 2229 ' ' 

డలు సీతే తనవివాహవృత్తౌాంతము ననసూయా దేవికి చెల్నెట. శుభం 

ఉ. నా విని సంతసంబు వదనంబునం గన్సడ నమ్మహీజ వా 
శేవికి సాటి నచ్చుముని దేవిని గన్లాని నీతి నిట్లను 

నేని రఘూ త్రముండు నను ధీరతం జేపానినట్టిచొప్పు సాం 
పావహిలంగం జెపె ప్పెడ ననన్యమతి న్విను మయు్యూద౦తమున్ 9 వల్లిక 

చ. కలండు సమ స్తభూవరనికాయకిరీటమణీనురీచికా 

లే, 

విలసితపాదవీసండు వి'వేకవిశారదుం డప్రమాదుండు 

న్పలలితకీ రి ర్రిసాంద్రుండు విశాలగుణాఢ్య్యండు ధర్మ్మపారగుం 
డల ముభుజాబలురడు జన కావనిపాలు. డుదారకీలుం డె డై. బల్ల 1 

అతండు పుత్రార్థ మధ్వర మాచరింపం 
దలంచి శ్రే శ్రయు దున్నింప హూలముఖమున. 

డమి భేదించి యేను సంభూతే నైతిం 

బొడువుములనుండి ని"రేఖ పుట్టినట్లు. పలిర్రిల్సి 

. రమణ నిట్లు జన్నిం౦చి పరాగకూపష, తాంగి నై యున్న నన్ను. బోలంగం జూచి 

శ్వరితముగ ముష్షివి వే పతత్పరుండ గు, జనకుండతివిస్తి తాత్తుండై సంభ్ర మమున, 

. నను నుత్పంగంబున నిడి, కొని నా కీకన్నె చి న్నికూం తు రనుచు వా 
ఫొనునెడ నిక్కము నీకుం దనయ యనుచు గగనవాణి తప్పక (మోసెన్. 

ఉ. అంతం బ మోది యె జనకుం డాద్భతుం డె ననుం సొంచు మందిరా 
Cy య Q_ 

భర్టింతీరసీను కేగి తనయ గృపురం ధ్రికి న న్నొసంగిన 
న్పంతేస మంకురింప గొని చయ్యన నయ్యాను మాతృసౌహ్బదం 

జెంతేయు నివ్వటిల్ల సక లేప్పితము బి టెయించి సెంసంగన్ . బిలిలిర్ 

. ఈకరణి నాంటినాంటికి వృద్ది. బొంది, యున్ననా కిల జవ్వనం బొదవి యొస్పె'. 
గాంచనమునకు వాసన గలిగినట్ల, యిము కాంజంబునకు ఫల మెసంగీనట్ల.2286 

. ఇట్లు పాణి గృవహాణనుహోక్సవయోగ్య వై నె యున్ననన్ను విలోకించి మజ్జ నకుం 

డై నజనకుందు తనమనంబున6 గన్యాజనకుండు న క్రతుల్యుం 3 డె నను గన్యా 

గృ హీతృతత్సంబంధిజనంబు సదృశం బై బన నీచం జన వారి నలనందిరస్మారం 

బు నొందు నట్ల నాకును గన్యానిమి శ్ర శంబునం ది దిరసా.రంబు వాటిల్లు నని చిం 

తించి న న్నయోనిజంగా నెటీంగి నిర్ణనుండు విత్తనాశంబునలన దీనుండై నపగిది 

నతివీనుండై యభిజనవృత్ర్తైదిక౦ంబున వయని స్పాందర్యాదికంబున నాకనుకాపుం 

డగుపతి రొవ్వం డొకో యని వివారించుచు నెందునుం గానక నానాప్రకా 

ర్ం 
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నీ, 

తే, 

వ్ 

రంబుల6 జింతించి మత్కు_మారికి స్వయంవరంబు సేయుదుం గాక యని నిశ్చయించి. 
బ్రిల్ట్రగ్లా 

అఖలజగంబుల కాభార మైనట్టిక నకాద్రి చందానం గ్రాలుడాని యాగసంతుష్టు డై యనుపమకరుణతో నబ్గీ నాయకు డిచ్చినట్టిడాని మాన వేంద్రులు కలలో నైన గుణ మెక్కుపెట్టం జంతింప లేనట్టిదాని ననుదినంబును గుసుమాదికంబుల చేశ నతిభ కిం బూజితం బే నదాని 
మజీయు బహుకాలముననుండకి మందిరమున 
నలరుదాని మాహేశ్వరం బె నదానిం 
జాపము నొకటిం చెప్పించి సంభ్రా మమున 
నృపుల నందజు రావించి యిట్లు లనియె, 

నిలికిరి 
ఈనగపతిధను వెవ్షాం, జేనియు నజ్యంబు. జేసెనేని ముదముతో మానక యవప్వీరునకు న, పీనమతి న్నాకుమారి నిత్తు నిజముగాన్. 2289 : అనిన వీని వారు గౌరవ్క మున గిరి కన యెనచాసము న్షని సత్త్వం వ బున సజ్యుము గావింపం, జని సామర్ధ న్లీంబు లేక్ చని రటు లజ్ఞన్-. 2940 
అంతం గొంత కాల మరిగిన వీర్తుట్క నీవుహామహాుండు రాము డనుజ గాధిపుత్ర యుతముగా మిథి లేళుయా, గంబుం జూడ న వెం గాతుకమున, 

* ఘనుం డావిశ్వామిత్రు(డు, జన కమహీవి భని చేత సత్కృతుం డై య య్యనఘుని నుతించి కుతుకం, బున నిట్టని పలికె వాక్సమున్న తి మెణియన్', 
. వీరలు రామలక్ష్మణులు వీరులు పం_క్తీరథాత్మజు లుహో 
నరులు చంద్ర మౌాళివిలుం జూడ లగ వచ్చినవారు దానీ నాం వారంగం జూపుమూ యనిన నొజననాధు(డు తళ ణంబ త 

యు ద్ఫూరిశరాసనంబును సముస్టతిం చేరగ బంవె "వేడుక న్, 2248 
- ఇప్పోధంబున నమ్మహనీయ కాక్త్ముకంబుం చెప్పించి రామునకుం జూవీన నమ్మహో నుభావుండు, 

బబి44 గుణ మెక్కు_ పెట్టి గ్రక్కున, దృణముగతి బలంబుకాలందిం "దెగం దీనిన భృీ పుణరవము దిశలు నిండ, కణమా త్ర ములోన శంభుచాపము విటి గన్. 
అంత సత్యా భిసంధి యగుముజ్ఞనకుం డను త్తం బె నజబ భాజనంబు గై కొని రామునకు న న్నాసంగ నిశ్చయించిన నవ్వురువశాగూలుండు తనతండ్రి, యగు దశరథునియబభిప్రాయంబు 'దెలియక సెండ్డి యాడుట యు కంబు గా దని నన్ను. బక్క హీంప కుంచె. 

9946 
. అంత సత్య వాది య్రైనముజ్ఞనకుండు, రాఘన్రునకు నన్ను రకుణ నొసల. దలంచి సత్వరముగ దశరభు రావించి, మంచిలగ్న మేర్చరించి తమిని, శిలి4? 



అయో భ్యాక్యాండ ము. 461 

క, మంగళతూర్యరవంబులు, సంగతిగా మ్రోయు చుండ జనకమహీశుం 
డంగము. సమ్మదమున నుప్పొంగంగ రామునకు నన్నుం బొలుపుగ నిశ్చెన్. 

క. నోయనుజ నూరి, ళను బ ద్యాయతలోచన నొసంగె నజ్జ్ఞనకుండు భ 

చద్రాయకతమూ ర ి క్ నుజనవి, భేయున కీలక్షణున కం చేజం ఇెసలన్. 2249 

వ. తల్రీ యిది ముదీయపరిణయనృ తాం తంబు" తెల్టంబుగా వినిపించితి నని సీతా 

జీవి విన్నవించిన నయ్యనసూయ వ్య కాతరపదంబును జిత్రంబును మధు 

రంబు నగుతదీయభావీ.తంబు విని పరమస ంతో వస్వాంత 3 యె పతం గాంగిలిం 

చుకొని శిరంబు మూర్కొని చెక్కిలి ముద్దుగొని మందముధు రాలాపంబుల 

ని ట్లనియె. లబర0 

క్క కాంతా నీపరిణయవృ, 'తాంతం బంతయును నాకు దత్సరమతిచే 

నంతయు దెల్పితిం గావున, స్వాంతమున కభూశతపూర్య్వసమ్ముద మొదవెన్, 

క. సూరుండు గ్రుంకె దినమా, పహోరార్థము దిరిగి తిరిగి య స్తమయమునకా 
భూరుహూములు ని ద్రార్థము, చేరి వివాంగములు రుతముం జేసెడు వింకే 

క్, నలిలాప్తుతవల్కలు శై చ కలకోద్యతు లై "లె పవిత్ర గతి నభిపే.కా 

ర్ష(లసచ్చురీరు ఖై మును, లలరుచు నున్నారు క కొంకు యంగన యిచటన్, 

తే, సీశమూచి తె తాపసు ల్పేయుహోోేమ, కార్యముల నుజ్జ వ్రలితము లై గ్రాలువహ్ను 

లందు వాతీసముస్థిత మె కపోతు గాత శ్రర క్షధూమంబు వికాస మొందె, 2254 

మ, వికలాల్పచ్ళుదవృతముల్ ఘనము లె స్ఫితేంబు లయె్యు న్పని౯' 
వికసించె౯ గ హతాొరక ప్రాసల నుర్వం జీయటు ల్బ్వెం ద 

స్పక రాత్రించరసత్వము ల్లి లీరగడి న్భాస్వన్యృగన్రేణి కొం 
చక వె నర వేదికాతలములం జం ద్రుండు పోయి౯ల డివిన్. ఏల్లిస్ర్ 

ఆ, గగనలవ్షీమేనం గపురంబు మె _త్రిన, కరణి బర జంద్రికాచయంబు 

రాత్రి యయ్యు నింక రాముని సేవింప, జనుము ధర్తమిదియ సతుల కబల. 

చ, వదలక మంజులో కుల వివావహాకథ న్వినిపించి నీవు నా 
మదికి ముదం బొసంగితివి మానక యింక వుదర్ని సుర 

న్య్భృదువసనాంగశాగములు మేన ధరించి సతీ విశేషస 
మృద మొనగూార్పు మో వనిన మైథిలి తద్దయు సంతసంబున న్, వవిర్! 

క, అనసూయాద త్తము లగు, భునసటభూపాదికములం 7 "గ సేసి నయం 

బున మొక్కి. జనకనందిని, చనియెం గడుం బ్రతి రామచంద్ర్రునికడకున్. 

ఎంది శ్రీరాము6డు మునుఖయనుమతింబున దండ కారణ్యంబు ప్రవేశించుట, చుడు 

వ ఇ టమానుషలసదలంకారాలంకృత మొ శీ రామునియొద్దకుం జనుదెంచి తన 
య oe తో 

ఎ. వ త్ త్తే జానా ష్ 
ఇగ రా Wa అల జ అః శో “ 2 ళ్ళ se ప ప్రి 

కమ్మ్థుసీపల్న దమొసంగిన వరాభరణ వస్రమాల్యాంగ రాగనమూపబకం జేసి వి 
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దానంబు సర్వంబును విన్నవించిన నారఘువల్ల భుండు లత్షణసహితంబుగా 
సంతనీం చి యనసూయా ప్ర భావంబు బహువారంబులుకై వారంబులు సేయుచు ed 

క్ట 5 
సిద్దు అగు తాపసుల చేత నర్చితుం డై యా రాత్రి తీదాశ్రమంబున నివసించి ఖు 

వభాతకాలంబున మేల్క. గ పుణ్ట తీర్ధ జలావగాహానంబు 'జేనీ యాహ్నీీకంబుం దీర్చి కృ తాగ్నిహోత్రు, లగుమునులకుం జెప్పి గమనోన్తుఖుం డైన నవ్వీరోత్త 
ముని విలోకించి ధహ్యాతు లగుతాపను లి ట్లునిరి, ఇ2గ0 

మ,అనఘా యోావీవీనంబునం దసురు లుగ్రా కారు లుద్యన్యదం 
బున నానాకృతుల న్లరింతు రనిశంబు న్మైనిమాంసాదు లె 
యనుమానింపక వాది నెల్ల బల మేపారంగ వారించియి 
మ్మునిమార్ల్షంబున నేగు ముచ్చట ఫలంబు ల్ఞూలము ల్లలైడిన్, 2960 

వ. అని పలికి దీవించి సముచితంబుగా వీడొ._ల్సిన నారఘుశాష్టూలుండు పూర్య్వో _కృమౌర్షోప బేళ ప్ర కారంబునం గృ తాంజలు లగుమునుల చేత, గృతమంగళాలీ "ర్వాదుం డై సూరున్టిండు మహాభృపటలంబుంబో అ సీతాలక్షణసహితంబుగా మహారణ్యంబుం బ్ర, వేశించె నని న్యకాతరపదంబుగా న యోధ్యా కాండకథ యంతయు వినిపించిన నొ రాముండు శ్రాతృసహికుం డై యటమోాందికథా వృత్తాంతంబు వినిపింపుం డని యడుగుటయును, 2261 
రురు. చ, కృబంధము. ద్రుర్దులా 

చ, ధరణిప శ్రీవరా కొనకేచాను యదు ఫ్ర వరా మనోజ్ఞ ర్ం ధిర హరి మాధవా సకలదా దవభివ్షక వై న తేయసుం డరరథ చేనవము క్రిఫలదా నరమిత్రక హీరహోర మం 
నరధర నాథ మంజుశయ దానధురీణ విధాతృవందితా, బేల్లిగ్రేల్ల 

క బృందారకనుత నతేజన, మందార దురంత యో౫ మాయా శయసం క్రిందనవందిత పరమా, నందాత్రక యోగిరాజ నందతనూజూ, 8263 
స్వాగతౌన్న త్తము:- 

రాజరాజనుత రాజనీభాస్యాం, భోజ రాజకుల పుణ్య చరిత్రా 
రాజమండ లవి రాజితకీ శ్రీ, థ్ర్రజమానకతభాస్మ ర తేజా, ర్తెప్తిడ్రశ 

గద్యము. ఇది క్రీ రామచం ద్ర చరణారవిందమకరందరసాస్వాదతుంది లేం దింది రా యమాణమానస కులవవి తశ కౌండినస మయ నమూదిఫ 

నుమా నస పవిత్ర -ం న్టీనగోత్ర పద్మనాభసూరిపు త్రి విద్యా నాం ద్ర వేంకి ల “పంద్ద వ్రణతం బైన శ్రీమద్రామాయణం బనునాదికాన్యంబు నందు రామగుణానుక్ ర్తనంబు సబీషేకసమారం భంబును ముంథ రాదుర ౦ తంబును ౫ శేయాదువ వతం? శే కవిమూగ స శే 

త్ర వే ప్రభావక్వేంబు నభి మ కవిఘాతంబును గాసల్వాపరి చేవ | గం౦బును రామవనవాసగమనంబును దిక్ళితిజనవిషాదంబును ట్రైకభ్రతిజనవిసర్ద 



అయోధ్యాకాండ ము, 469 

నంబును గుహాసంవాదంబునుసుమం,త్రోపావ_ర్హనంబును గంగానదీతీరణంబును 

భరదడ్వాజదర్శనంబును జిత్రకూట ప్ర వేశేంబును బర్జ శాలావస్థానంబును దశరథు 

వోకవిలాపంబును దశరథునిపరలోకగమనంబును భరతసమాగనునంబును రాజ 

ధరోపదేశంబును రామ ప్ప్రసాదనంబును దశరథునకు సలిల ప్రడానంబును బాదు 

కౌ ప్రదానంబును భరతో 'పావ_ర్ల్షనంబును నందిగ్రామనినాసంబును ఛాదుకా 

స్థాపనంబు నను కథలుం గల యయోధ్యా కాండము సంపూర్హ్ణము. 

శా.ఈకావ్య ప్రతిపాదితుం డయిననీతేశుండు రామ ప్రభుం 

డీకల్యా ణకృతీ శ్వరుం డయిన శ్రీ కృష్ణుండు సం ప్రీతితో 

సాకల్యంబుగ నిష్టనిద్ధిక రు ల చంచత్కృ పాపూర్షత౯ 

లోకస్తుత్యకువూరయా చధరణంద్రుం బ్రోతు రెల్లప్పుడున్, 



WED  మానినీమనోనార 
స్ స్ట . (క సోభూన్వ్వయజలధిపూర్ద సోమ జితాగి 

మ సమిద్భీమ పరం 
మ సుగుణజాల శ్రీ ముదనగోపాలా. | y (ల 

న. చేవా యవధరింపుము రాజనందను లగుకుశలవు లవ్వలికథ యిట్లని చదువం 

దొశంగిరి యిప్విధంబున ధృతిమంతుండును ధుర్గర్దుండు నగు రాము౦డు 

మహారణరం బగుదండ కారణ్యంబు. బ్ర వేశించి తాపసాశ్రనునుండలంబు బిలో 

కించ నదియును. 9 

రుయా (రాయుడు బు హార క్రమములకుం బోవుట. శరం 

క పతత్రాహ్ఞ, వృత, మతులితకుశచీరయు క్ష మై నభమున ను 

న్నతి వెలయుతేపనవుండల, గతి నతిదుక్షర్శ ముగుచు గ్రాలుచు నుండున్. కి 

శ్రే, సరభూతీశర ణరింబు సకల వన్య; మృుగకదంబజుష్టంబును ఖగనిపేవి 

తంబు సతతస్ముసప్రైంగ ణంబు నగుచు, నతివిచిత్రక్రమంబున నలరుచుండు, 

లొ . చెలునొప్ప నళ్సర స్త్రి ననటనంబులు పానక శాలలు నరసమిత్కుు 

ఇాజిన స్రుక్సు?) వా ద్యనుపమయాగోపక రణంబులు సుగంధిఘనసుమములు 

ఫలమూలములు పూర్ణ జలకలశ ౦బులు స్వాదుఫలో వేత ఫాదపములు 

వన్భీపువ్పంబులు పద్గోత్పలవినిర్శలాంబకయు క్రజలాశయములు గలిగి 

"కే, పుణ్య మై వేదభఘోవసంపూర్ణ మై స,మ గృబలిహోమ పూజితం బె నితాంత 

హోమం త్రనినాదిత మె మనోజ్ఞ, జలజభ వమందరముభొంగి నలగుచుండు.ర్ 

మ. అనఘు ల్పుణ్యులు బృహ్మూక ల్పులు ఫలాహాోరు _లృవోలబ్బని 

త్యనితాంఠద్యుతు లర్క_పావకనిభు ల్లాంతు ల్పురాణు ల్లటా 

జినధారుల్ ద్రుమచీరయా కులు తపస్సిద్ధ ల్పరబ్రవాత్ 
అద 8 త్త ర్థినిబద్ధాత్యులు తాపనుల్ గలిగి నిత్య శ్రీల నొప్పు౯ రహిన్, 6 
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రర తెపుసులు పకమానందంబున సీతారామలత్యణుల నెదురూ.నుట. చురుం- 

వ, అట్ల తాపసా శృమసమూాహాంబు బ్ర వేశించి శ్రీమంతుం డగురాముండు తపో 
వనవ_ర్హిమృగ పతీ త్రాసనిన్ఫ త్రికాఅకుం జాపంబు నవరోవితగుణంబు? గావించి 
నిజ తేజంబున సమ్ముహారణ్వంబు వెలుంగం చేయుచు మందాంచితీగనునంబునం 
జను చుండగ నవ్వుడు ధర్మ్మ్యారులును దివ్యజ్ఞానో పసంపన్నులు నైనయచ్చట్ 
మహర్షులు రామలక్ష్మణులను యశస్విని యగువె దేహి నవలోకించి వ్రీతిసం 
హృష్టసర్వాంగులై వారల కభిముఖంబుగా నది సంపూర్ణ చంద్రుండునుంబో లె 
సకలజనానందకరుం డై నరాముచం సని గన్నులారం గనుంసొని మంగశాశీ ర్వా 
దంబులు గావించుచు స్వేష్ట దేన తాత్వంబున నీర్టకరించి తదియరయా పవి శేషం 
బును సర్వావయవళ్లి ప సం ధిబంధంబును లానణ్యంబును సౌకుమార్యం 
బును సముచితశృంగారసంపన్నత్పంబును నిలోకించి పని తాకారు ఆ $8 యచ్చ 

హాబీ QQ టిపశుపశీ మృ గాదితిర్భ గ ంతువులు వై దేహేలక్ష్మణసహితుం డైనరాము నవ 
లోకించి పద్భభవాదుల కగోచరుం డగుభ గవంతుండు పంిసాప్టు గంగాప్పనా 
హాంబుకరణి మునముంగలం ద్రాదుర్భవించ సని జగన్నొవానదివ్యమంగళ 
వి గృహదర్శనానందవిచ్చేదభయంబున నిమేషరహితంబు ఆ నచేత ం౦బుల చేత. లీ 

ద. Ww ల 4 ~ 5 
2 అ ప ఆ అద అట 9 

బరమాశ్చర్యవంతంబు లై విలోకించుచుండె నప్పు చమ్మహక్షులు సర్వభూతహిత 
రతుం జై నరామునిం బి యాతిధినింబతెం బర్హ శాలకుం దోడొ,_ని చని నివాస 
స్థానంబు నివేదించి పరమపుకుుషుండ వై ననీపందర్భనంబున నేము ధన్యుల 
మెతి మని వ్రీయనచనంబుల సత్కరించి సలిలాదిపూజా ద్రవ్యంబుం గొని 
తెచ్చి సలక్షుణుం డై నరాముని విధ్యు_క్షప శారంబునం బూజించి వన్యంబు 
లొ నపుష్పుంబు లర్చించి యోోవస్తువ్రు లన్ని భవదీయంబు లని పలికి రాముండు 
పరమపురుషుం డై ననారాయణుం డను నిశ్చయబుద్ధి చేత సముద్భూతభ కీ 
రసంబున బచ్షాంజలు ఆ యిటనిది. 

7 యు న్ య 

లదు బుషులు రాముని నానావిభంబుల స్తుతించుట, చయైం- 

నీ, అనఘాత్త నీవు మా కందణజకును శరణ్యుండవు భూరియళుండ వఖల 
బి స " వర్ణా శృమా చారనిర్దయవిదుండవు ఖలజనని గృవాక_ర్ధ వాది 

నా రాయణునియవతారరూపంబున గురుడవు సకలాగ్గకోవిదు(డవు 
పూజనీయుండవు రాజరూపంబున మాన్యు వార్యసమ్మతుండ వై తి 

కే, పుడమి నింద్ర చతున్థా ంశభాతు జి న, రాజు మునుకొని ప్రుజెలధర్త్యంబు దప్పు 
కుండ రవ్నీంచుం గావున నొప్పు మాజ, నఖలలోకనమస్కృృతుండై వెలుంగు. 

తే, విపులవి కృ మసామాన్యనృపున కట్టి మహిమ గలుగుచు నుండ సమ స్తలోక 
పాలనార్థంబు పుట్టినపరమపురుష, నామునకు నీకుం గలుట శేమియరిది. 9 

వ, దేవా నీవు వనంబున నున్న నగరంబున నున్న మా కధినాథుండవు గావున భన 



ఆరణ్య కాండము. 4178 

దీయ మూ ర్తి ధ్యానానందానుభవాంతరా యరూప రాక్షుసనివారణపూర్వకం 
బుగా రజీ ౦పం దగుదు మితరఠరాజులు బుద్ధిబలంబున స్వరాజ్య మా త్ర రక 

ణం౦బునందు శ క్షు లగుదురు సకలలోకరక్షుణ యే గంధ రాసహాయశూరుండి వైన 

నీకు నశరవాసంబునం బేమి బలవృద్ధి యు స్వా ఛావికనిత్య నిరతిశయజ్ఞా నశ్రకి సంప 

న్నుండ వె ననీకు వనవాసంబునం దేమి బలహోనియు గలుగు నేము నీయందు 
విన్వ స్తసకలరాత్షసశిమో భారుల మై పరిత్వ క్ష శాపాదిశాసనుల మై జిత కోధుల్ల 

మె జిలేంద్రి యుల మై తపోధనుల మై యున్నవారము మమ్ము దల్లి ల్లి గర్భం 

బునంబో ల నత్మిప్రయత్నంబున రణ్నింపు మని పలికి ఫలమూలపుష్పునీవార 

దర్భాదులచేత సలక్షుణుం డై నరామునిం బూజించి మంగళస్తుతివచనంబుల 

నభినందించి సకలజగ త్వా ప్షమి యగుటనలన యభథావ్ధిం దృ ప్రి వీ నొందించిరి 

యి ట్లమ్మహోత్తుండు తాపసుల చేతం గ కాలిథ్యుం జై యిష్ట్రకథ్రావినోదంబుల 

నారా। శ్రీ యచ్చట వసియించి మటుసనా౭ం డరుణోదయం౦బునం గాల్యకరడి 

యంబుఘు దీర్చి సాదరంబుగా నమ్మునిపుంగవుల చేత నానుంత్రణంబు వడ 
సీశాలత్యణసహితుం డై డై. 0 

+ ంయురు రామునకు విరాధుండు గనంబడుట. శుణుం- 

శాంనానాఘోరమ్భృుగ ప్ర కాండయుతము న్నానాఖగ వ్రాతము 
న్నానాధ్యి సలతాంతకుంజమును నానాజంతునిశ్శబ్దము 

న్నానాగాధజలాశ యావృతము నాన్యాక్రూ,రర్యుల్లీ గణ 

థా్వనం బె నయరణ్టమధ్యమున. బోవం బోనం గా నొక్కెడన్, {1 

శా ఘోరాశకారుండు దీర్ష జివా్యాడు మహాకూ,రుండు భూరుండు గం 
భీరాశుండు నుహో స పండు వికటాభీలాస్యు. డృగృస్వన 

న్బారుండు నీ న్విషముండు రావతసుండు వీభత్పుండు' మాంసాస్ఫగా 

హోరుం డద్రినిభుండు మత్తుండు విరాధాఖుస్టండు దోంచె నృహిన్. 12 

_ంట్రుళ్టూ విరాధుడు సీత నె తీకొనుట. శుఢుం- 

వ. మజియు నన్నీ శాచరుండు సీంవాత్రయంబును వార్టీఘ్రచతుష్ట్రయంబును వృక 

ద్గీ మంబును బృవద్దశ కంబును వసాదిగం బె విపూణస సహీతం బె నదాని నొక్క. 

గజళిరం బును నిశాతళూలాగ ౦బునం స్రుచ్చికొని వసార్ష 9౦ బైనవా్యాఘ్రు 

చర్మంబు గప్పికొని కుధిరోీ. తశరీరుం రై సర్వభూతభయంకరుం డై డై బ్రహాం 
డంమే బ్రద్దలు వాణి నార్పుచుం చాళాళసదృశం 3 బై నవ శ్రంబు ః విచ్చికొని 

ప్రళయకాగంబునందు న సం ర్రుథ్ధం డె యంతకుం డెట్టు ప్రజల నుళ్లేశించి పరు 

వెత్తు నట్లు నుహీాతలంబు కంపింప నకివీభ ఘీంబునం పట కెంచి వె చేహి నా శ్ 

మించి కటి ప ప్ర జేళంబున నిడిఫొని ప్రళయకాల మేఘస్వనంబున శానులక్షణుల 

నాకే వించుచు ని ట్లనియె, 18 

గగ 
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CAA రెవాగీకు జటాజినంబు నిటు నెమ్మిం దాల్సి యదువు? వే 

శారణ్యాంబున సంచరించెదరు చావాస్య్థంబకంబు ల్మునుల్ 

భీరత్టంబునC దచాల్ప నేర్తురె భన జ్వేషంబులం జూప్త(గా 
వేజై యున్నది మౌనిదూపషకులు మోన్ఫ త్తంబుం చెల్పం దగున్, 14 

క, డారుణవన మిది దుర్గం, బాయాఢి వి రాధుం డనువుహాసురవరుండ 

న్వారక తాపసమాంసా, వోరుండ నె సంచరింతు ననిశం బిచటన్. = 16 
క్ల దురితాత్తు లై నిమోయి, దజ మూలా గ్రమునం దునిమి తడయక రుధిరం 

బణి లేక క్రోలి వెస నీ గణితం కొందు భార్యగా నిపుడు తగన్, i6 
వ. అని పలుకు చున్నదురాత్తుం డగువిరాధునిసగ రతం బై నదుష్టవాక్యంబు విని 

వై దేహి సంశ్రాంతచి త్త యె సృహొతేంబునందుం గదళియుం బోలె భయశోక 
"వేగంబున నాకంవపీంచె నప్పు డారఘువస్ల భుండు నిరాధాంకగతమై భయంబున 
వడంకు చున్నసీత నవలోకించి దీననదనుం డై లత్మణున కి ట్లనియె, [7 

రుడు రాముడు కై కేయీకృత్యమును దలంచి దుకిఖించుట. చ్యుఢుం- 
ఉ. భూరిసుఖా కపుణ్యముల హ్యోవ్ర మనస్విని నిత్యమంగళా 

వార విదేవారాజసుత సరగసతీమణి నుత్సురం ద్ధి యూ 
ధారయణిపుత్రి భీతిం గొని బై న్యము మిజుంగం గంవీతాంగి మ్ 
ఫఘోరని శాటునంకమునం గుందుచు నున్నది కంకె లక్ష్మణా, 18 

. అకట కై శేయిమన కేదురంతదు౩ఖ, నుటవి నోొనగూర్పుటకునింత యాచరించె 
నది రయంబున నిపుజె సంప్రా దను య్యెంగాలముదురత్యయం బెంతఫునున వై న, 

. శేవలజడత నేబేవి సుతార్థంబు రాజ్యా భి షేకమా త్ర మున దనివి 
సనక సను స్తభాతనివవాంబున కనారతమును మిక్కిలి హితుండ నెన 
యనుపమచిత్తుని వినయవిభేయునిం దనయ రా జ్య స్థిరత్వంబుకాజకుం 
దాపసు చేసి బాంథమవ్రు లెల్ల దుగజంహ గట్టిండితన మున( గాన కనిచె 

తే, నట్టి మధ్యమజనయి త్రి మైనవై క, సీత దనుజాధమునిచేశ( జిక్కు చుండ 
నేడుచాల సకాముము నెగడుగాచె, ముదితసంకల్పమెంత యమోఘమయ్యె. 

తె, అకట నునయయ దశరథుం డన్యలోక, గతికిం బోవ్రుటకంశు నఖండ రాజ్య 
వారణమునకం కెనీతయీపరునిచేతం జిక్కు టకుంజాల మనమున జింతవాడమె, 

ఎందిరా: లత్మేణుఃడు రాముని నూరార్పూట యిం 

వ. అని పలికి కన్నీరు నించిన నారఘుపుంగవునింజూచి లత్మణు౦డు కై కేయి నుచ్లే 
వించి సం క్రుజ్గుం జై మహానాగంబుశరణి నూక్పులు వుచ్చుచు ని ట్రనియె. 22 

ఆ. సాధుచరిత నీవ సర్వభూతములకు, నాథు(డవ్ర సు రేంద్రునకు సముండవు 
_  వినుకబాహూుపర్యుఘును:ండ ననాధుని, పగిది. బరితవింప నగు యధిప. బ్ర 
G, కృచ్చజం జూప మెక్కి డి యఖంకశరంబుల వీనిగుండియబ్ 

ail 

లో 
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బుస ఇ 5 ద్రచ్చెద ను త్తమాంగ మటు ద్రయ్యలు మసద6 గాలు ప్రోలికి 

న్ఫ్బుచ్చైదం గ కపట్టిపయిం బుట్రినకిన్మ్క_కు నీదురాతుపె 
2౬. 6 ౬ రం... 

సొచ్చెము లేక నేండు వినియోగ మొనర్చెద నీవు మెచ్చంగన్,. 21 
ఆ. అధిప యోాదు రాత్ముం డస్మచ్చ రావాలి, వజ్రివజ,నిహాతి న్రాలునగము 

భంగిం గూలు చుండం బదపడి వీనిర, కంబు నిపుడు పుడమి ద్రావుం గాక, శక్ 
తే, అనుచు లక్షణుం డన్నతో నాడుచుండ,నవ్విరాధుండు భయడాట్టహాస మెసంగ 

వారినీవీంచి మార లెవ్వార లెచటి, కేశెదరు చెప్పుడన ధాముండిట్టు లనియె, 
ఆ, తత్రియులము వృ త్రసంపన్నులము నును కుబుల ముగ గవానగోచరులము 

(కరు తై నజై త్యవిరుల దండింపు మోజీ తిరుగు చున్న వార మిపుడు. 21 
క నీ వెవ్వండ వొంటిగ నీ, దావంబున నేల దిరిగెదవు నీచరితం 

జేవిధము నావు మెయ్యది, లా వెంతే యెజుంగ. జెప్పు లలి బాపాళ్తా. 28 

క, అన విని వాం డిట్టను మ, జ్ఞనకుండు జయుం డనెడునాండు సత్యరతుండు వు 
జనని శత వాద నావే, రనుపమువై ఖరి విరాభు( డండ్రు నీశాటుల్. 29 

క. ఫఘనతపమున మును వనజా, సనునకు బ్రమడం బొనర్చి శన్త్రవాతిం జూ 
వనినరము వడస్సీ విక్రముమున. ద్రిమ్శారు చున్నవాండ ముల్లోకములన్, 80 

వ. మజియు నవ్విరెంచివలనం బ్రాణవియోజనకారణఖండన నిబారణానర్ల త్వీంబు 
నొందినవాండ నాబాంం బడి తొలంగి పోనుటకు నిలింపపతి యైన సమర్హుండు 
గాడు మోకు బ్రాణంబుల దెస నొసగల చేని యివ్వైలంది నిచ్చటం ఒరిత్యు 
జించి యభేచ్నం జనుం వని పలికిన నారామభ స్రుండు రా దృరసోల్లాసమూా ర్చి 
యె నేత్రకోణంబులం దాన్రుదీధితులు నిగుడ నవ్వరాధు నీశీంచి మేఘగ౦భీర 
భాషణంబుల ని ట్లనియె. 81 

ంర్దుర్టూ రామలక్ష్మణులు విరాధునిపె నానావిధశరంబులు చుయోగించుట, ర్టురురా 

తే. నీకు ధిక్కార మొనరింతు నీచచరిత, తవిలి మి త్రి నన్వేషించెదవు నిజంబు 
తలం నాజికి డాసితి నిలువు మింక్క జగతి నాయాల బతికి పోంజూల పీన, 

కొ అలవి మెటుంగకి రజ్జులు, వలికీన నది నీకు బంటుపంతమె నాలో 
గలసి పెనం గెడునప్పుడు, చెలిసెదవు మదీయ బాణతీవ్రన్ఫూ రన్. 88 

క. అని పల్కి వె రిసంత్రా,సన మగుబాణాససంబు చక్క_గ సజ్య్టం 
బొనరించి నిశితేశరములు, దనుజునిపై గాడ చేసె దారుణభంగిన్. 84 

ట్ అంత రఘూద్వోహుండు పృళయాంతకుకె వడిం జేర్చి విట న 2 య 
త్యంతగుణస్త్రణాద మొలయం బటుకాంచనపుంఖ ముగ్రస 
“ర్యాంతకవాత వేగ మగునంబకస సక్ మేసె వానిమే 
సంతయుం జించి తీవ్రరుధిరాహత మె వెస భూమి గాండంగన్. కిర్ 

ళు షి 

ఉ. అంతట వనాండు భూమిసుత నక్కడ డించి మహో గ్రరూపక 
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ల్పాంతకుంో యనంగ భయదాకృతిం. గై కొని ఘోరభంగి రో 
దోంతేర మెల్ల నిండక వడీ నార్చుచు శరాలముం గలం దాల్చీ య 

త్యంతరయంబునం గవి నారఘువీరులమోా౭ది కుగ్చతన్, 
86 వ ఇట్లడరినం జూచి, 
87 

దురు రాముడు విరాధునిళూలమును ఖండించుట. యురుం- 

శా,జంట న్రాముండు లత్ష్మణుండు మది నిళ్ళంక న్రృణారంభు లై 
వింటక ఫ్ ఘంటలు మ్రోయ నిష్టుర రయా విర్భాతవాతాహతి 
న్మింట న్యబ్బులు విచ్చి పాటు పీశిఖానీక కంబుల న్వీళతో 
వెంట న్వెంట నిగిక్చి రా దివిజవి ద్వేహ్యుంగము లబ్రూాలగన్, శ్రి 

. ఇట్లఖిండకోడండ పాండి డేత్యంబు. జూపుటయు న క్కాండంబులు తండోపతంద్తం 
బులై కాలవ్యాళ ౦బులకరణి నవ్వి రాధునిమర్త్య ౦బులం గలంచిన నశతండ్షు వం 
దానబలంబున బలవృద్ధికాఅకు హృదయంబునం బ్రాణంబులు నిరోధించుకాని, 

శా, ఏద్యుద్వల్లి క భంగిం (గ్రాలుచటులన్ఫీతో గృతాలంబు వాం 

h- 

ల 

వః 

డుద్యతూూ_/రతం బూని వ్రేయ నది ధూర్యోగంబున ని న్మింట సూ 
ర్యద్యు త్యాక్ళకి రాగదూవీ కడిమి 'స్రాముండు సం ప్రద డై 
సద్యోనాశము నొంద జేసె దృఢచంచ త్కాండయు్భపాతిన్.. 40 

. ఇటు రమువీరబాణవాతి సెంతీయు. జూర్టి తే మైనళూల వు 
క్యు పలనిశాటుచేవ యనం గూ రయం బున 4 భూతలంబునం 
బటుతర చేవరాడ్భిదురపాతమున నాడి యె శీలాతలం 
బటు కనకాద్రినుండి సరమూవాతి వ్రాలినచంద మెర్పడన్. 41 

రుదు విరాధుడు రామలక్షణుల 6 దనభుజంబుల చె నెడికొనిపోవుట, యుదుం- 
క్ర మలు నమ్మహోభుజులు కాలభుజంగములట్లు గ్రాలుఖ 
కమ్ముల బూని వాని నెసకంబున వ్రేయం గడరగునంతలో 
నమ్మనుజూళి బాహువుల నారఘుపీకుల జిక బట్టి శి 
భరేమ్మునం గానలోని శలుకం జులుకం గొని పోవ 6 జూచినన్, 42 
వానితలం పెజీం౦గి రఘువర్యుండు లత్షణు( జూచి పల్కు నో 
మానిత ఇ బహుశ "ర్య వినుమూ నునలం గొని పోవం జూచెనీ 
దానవీరముం డంతకు నువ గత జూలిననాండు వీనిచే. 
మానక చిక్క కుండ నసమానబలస్హిత నూఃది యుండుమో, 48 
మణి యు నీదుశాత్తుం శ కగురావసుం దే 2 లెరువునంబోవు నదియె మనకు మౌార్లంబు 
గావున నితండు మోనల నెక్తుకొని మన వురుగం దలంచినమార్లంబునం" గాని తా నరుగం దలంచినమార్గంబునం గాని ని యేమార్షంబునం జనినను మన కది సమ్మతం బే యుండు 

44 
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చ, అనుసమయంబున న్ఫుజబలాథ్యుల రాఘవవంశేవర్వు అం 

బ్రణుతబలుండు వాడు పనిబాలుర నట్టు నిజాంసభాగమం 

దనువ్రుగం జిక్క_6 బట్టి భయదార్భటి దీక్కులం బిక్ష క్కటిల్ల ధా 

వనమున దారుణాటని కవార్యగతి న్వెసం బోవు చుండంగన్. 15 

ఉ. ఆవిధ మంత చూచి జన కాత జ తాలి, వహింప "లేక శో 

'కావిలచిత్త మొ సముదితా ర్రరవంబున న సర్వలోకసం 
భావితు. డీరఘూ త్ర తము డమందపరా క్రదుశాలి శేమువీ, 
న. దుష్ట్టదె దెత్యునకు బ్ కై సహో దరేసంయుతేంబుగన్, 46 

* నను శాగనాలనృ్భకాదులు, తనియ గ భతీంప నేల దశరథనృప పనం 

దనులను విడిచి ననుం గొని, మునుకొని చను మసురనాథ (మ్ర,క్కె_ద నీకున్. 
ఒండ్రుర్టా రాముకి ణులు విరాభుని బాహువులు రెండును నజికుట. శుణుం- 

క, అని యీగతి విబపించిన, విని రాముడు లత్మణుండు వేగంబున న 
ద్దనుజుని నధింపం దలకొన్ని, యనుపనునిశితాసీయుగ, మంకించి రహిన్. 48 

కే, బలిమి సౌమిత్రి వానిడాపలికరంబు, నజకె రాముండు వలపటికరము ని శె 
భగ్నకరు6 డే  విరాధుండుపవివిలూన, ధారుణి థ్రంబుచందాన ధరణి గూలే, 

వ. 9 త్లెజంగునం బడినయన్నిశాచరు నా శ్రమించి యన శపలా క్రృమంబున 
జానుకూర్ప్చరముస్టీఘాతంబుల మర్ది ంచుచు సా ననా లెకు బంది క త్రీ శిలా 
తీలంబుమో (దం గూల వై చు చు ఖడ్డంబుల నఅికుచు నిట్లనేక ప చ కారంబుల జి త్రీ 

వధ క్ర క్ మం చాపాదించిన నవ్విరాధుండు నానావిధ ప, వ్రవారణవిజ్ఞుండై పుడమిం 
బడియును సజీవితుం డై యున్నవాని యవధ్యత్వంబు విలోకించి' నిజ క వణకీ ర్త 
నధ్యాననిష్రపురుషసకలభయాపహరి యగురాము౦డు లత్మణున క్రి బ్ల్నియె. 

కే, వరతపంబున దె తుం డవధ్యు. డయ్యు, శస్తహతి సంగరంబున జంప గూడ 
దనఘ వీని నిశ్నేపింత మవనిలోన, ననుచుం పలికిన నవ్వాక్వ మాలకించి. 51 

రుడు విరాధుడు రామునితో. దనప్రూ పూర్వనృత్తాంతంబు 6 జెప్పుట, యయ్రైర్దుం- 

వ. విరాధుం డి ట్లనియె దేవా శక్రతుల్యబలుండ వై ననీచేత నేను నివాతుండ నెతి 
భ వదీయస చ్చిదానందఘటనపగన్తోవాన శ్రీ ఫీవూ _ర్తిసంస్పర్శఖా గభేయంబు క ర్ం 
బె మున్ను నిరవధికకరుణచేత ముదీయశాపవిమెోాచసాగం ఇబావిభ్బ్యూతుండ 
వైన శ్రీరాముండన్రు నీ వని యజ్ఞానంబువలన నాచేత నజ్ఞాతుండ చై వైతి వట్టి. 
పరమేశ్వరుండ వై వై_ననీ విప్పుడు రామరూపంబున నవతీళ్ణుండ వై తి వని నాచేత 
విదితుండ వై తివి ? గావున, ర్ి 

క, జననుత నిను గౌ సలా, తీనయునిం గా లత్షుణునిం టబ తాపనిధిని నీ 

యనుజన్లునిం గా వీతను, జనకజం గా నిఫుడు తెలియ జూలితి బుద్ధిన్ + ర్8ి 
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sh 

= అనఘా ము న్నే తుంబురు, డనుగంధర్వుండ6 గిన్న రాధిపుశాపం 
బున నీయసహ్వ్యా రాక్షస, తనువుం గై కొనినవాండ దారుణభంగిన్. ర్శ్త 

- అట్టు రంభాస కుండ నై నయేను వై శృవణునిచేత న భిశ _పుండవై పదంపడి యమ్మ 
పసన్ననదనుం డె. న్ర్ 

హోత్తునిం బ్రార్థించిన నతండు ప్రసన్నవదనుం డై 

. శీది దురాత్త యెొన్నండు రఘూ. త్రము డ్నుగ్చత నిన్ను. బట్టి బల్ 
దచదారుణసంగరంబున శిత ప్ర దరావాతిం ద్రుంచునప్పు డీ 
ఫఘోరనిశాటరూప మది గోల్వడి తో “ంటిమనోజ్ఞ రూప మిం 
వారంగ నొండె దింకం జను నుంచ బ్రనాద మొసంగ నాకొగిన్, ర్6 

_ంయ్రల్టు రామలక్ష్మణులు విరాధుని సంటందృవ్వి ఫవూడ్చి వేయుట. శ్రుతం 

॥ మహాళత్తా కుజేతుం డానతిచ్చినచందంబున నింతకాలంబునకు నీచేత నాకు 
వాపమోవ్ణంబు నీదించెం గృ తాద్ధుండ నైతి నింక స్వర్షంబునకుం జనియెద 

J న ల శని నిచ్చటికిసార్ల యోజన మా తృంబుడన్ర్వల ద్రవ్య నని బిడికృ్ళతాంకరంగుండగు 
శరభ ంగుం డనుమునిపుంగవుండు వసియించి యున్నవాం డమ్మహోత్తునిం గానం 
జను మ క్లైన నీకు స్వస్తి యయ్యుడు న న్నవటంబున నిజే వించి కుళలివై యరు 
గుము గతసత్వు శై నరాతనుల కిది సనాతనధర్మంబు బిలనితీ పు లగురాత్తును 
లకు సనాతనంబు లై నయు_త్తమలోకంబులు సన్ని హీతంబు లె యుండు నని 
పలికి తత్హ ణంబ యవ్విరాధుండు బాణక్షత వేదన సహీంపం జూలక సన్న సిన 
చేనాుం డె దివంబునకుం జనుట కుదన్యు కుం డయ్యె నంత రాముండు 
విరాధువచనంబు విని లత్షణు నవలోకించి వత్సా రౌద్రకర్ష్ముం జైనయీా 
రాకుసునకుం గుంజరంబునకుం బోలె యివ్యనంబున నొక్క_మహోగ_రంబు 
దన మని పలికి గ_ర్హంబు ద్రవ్వునందాంక విరాధుని కంఠంబుం వాదం 
బునం ద్రొక్కీ. పట్టి యుండె నంత లత్మణుండు ఖనిత్రంబు. గొని విరాభుని 
పార్శ సభాగంబున నొక్క ప్రదరంబు దృవ్విన నొరఘుపుంగవుండు విరాధ్గునీ చరణావీడనంబున శిథిలీక్సతకంకుం గావించి బలప్ర శే పంబుకొజుకు కసవ ధంబు నిషేధించి విల ప్ర శేపవిధంబు వానిచేత ని వేదితుం డై మిక్కిలి కార్య 
విశారదుం డగుటను వానియవధ్యత్వంబుం జూచి విలనివే పవధంబుకంశు నిత రోపాయంబున విరాధునకు మరణంబు లేదని నిశ్చయించి పరమేశ్వురుం డైన 
రామునిచే వధంబు సంవ్రా_ప్పం బయ్యె నతిధన్యుండ నైలి నని వార్ష ంబున 
నాదంబుం గావించువాని సరగరనిక్జితుం డగువాని శంకుకర్లం డగువాని 
నవ్వరాభుని భజబలంబునం బట్టి యెత్తి బిలంబులో? బడవై చి శిలలచేత 
న మృహాబిలంబు. బూడ్చి మహాోపరాకముం డగరాముండు లతృణసపహిా తంబుగా వీతభయుం డై పరమానంద భరతాంతకంణుం డై చంద్రుండునుం 



క 

ఆరణ్య కా౦డ ము. 479 

బోలె గళాసంపన్నుండై సూర్యుండునుం బోలె బ్రతాపవంతుం డై వికాధు 
వలనిభయంబునం బరితవించు చున్నజానకిం గొంగిలించుకొని మృదుమధుర 
భాషణంబుల నాశ్వాసించి దీ స్పలేజుం డగులక్ష్మణున కి ట్లనియె, ర్? 

అనఘా ఘోరననం బిది, మన కిచ్చట నింక నొంటి మసలం దగదు గృ 
క్కు.న శరభంగమునీంస్రునిం, గనం బోవలె ననుచు బలికె గాథ ప్రీతిన్, 58 

కే, అతనియనువులిం గొని రాము డతిరయమున 

ల్ో 

ఈ ak 

ర 

భావి'తాత్తుండు "దేవప ఫభోవయుతుండు 

నె నశరభంగమునియా శ మూంతికంబు. 

జేరం జని కాంచె నందు విచిత్ర మొకటి, 59 

, అది యెయ్యది యన. 60 

రురు రాముండు 'దేవేం దు నిరథ్గంబు 6 జూచుట. వైత్టుం- 

. తపనీయ కితనదండా గపటవాతీఘాకేంబు నుబ్బులం గడలి క్రొ త్ర 

రణితేఘంటాఘణంఘణితనినాదంబు లన్య _క్షమధురంబు ఆ చెలంగ 

సుణిరథాంగ సవా సృఘృణిపరంపరలు నభంబున నరుణాతపంబు నింపం 

జం ద్రమండబని భ స్వచ్చాతపత్ర,ంబు పాండరా భఖ్యాతిం బరిథవి్ల 

, హరితస త్తమవాజీసవా సృకంబు, మహి తముక్తావళిప్ర భాముండ్లితంబు 
నిరుపమానవిచి త్రమణీశ తాంగ, మల్ల మొక్కటిగనె నభోమండలమున. 61 

. ముజీయు నవ్విమానమధ్యింబున. 62 

. మాలీ జుట్టి న దివ మాలి కాసారభం బళికులంబునకు. బేరాసం గొలుప 

జెప్పవ్రేయక చూచు దృక్సవా స్ర విభాతి సరగ్గితో ముఖవిచక్షణతం చెలువ 
నరుణకటాశువీవకాతాఢి గొండలం విండిం జేసిననాంటి విజుసుం జూప 

వృ త్రజంభకులం జంవీననాంటిశ "ర్యుంబు చారణు లొకట జోహారు సేయం 

. తనకు సము ల నదెపవిజులు తన్ను. గొల్వ, నవురనారీకరాంనోలళి తొ చ దండ 

చానురవ్యజ నానిలచలిత మూర్త, కుంతలుం డైన యలశచీ కాంతు. గనియె. 63 

. అప్పు డయ్యింద్రుండు రథావతరణంబుం గావించి శరభొంగునివాలికీం జను 

డెంచి మహీశలంబు సంస్స్ఫృశింపక కొండొక పొడువున నుండి యమ్మునిపుంగ 

వునితోడ సంభావణంబుం గావించి రామాగనునం బెజింగి కృమ్మణ రథా 

రూఢుం డయ్యు నప్పు డారఘువల్ల భుండు శరభ ంగునితోడ సంభావీంచి మరల 
రథారూఢుం డైనయింద్రునిం జూచి తదీయదివ్యరథంబు నంగోళీని'శ్లేశంబున 

లత్ముణునకుం జూవీ యి ట్రనియె. 64 

. సౌమిత్రి కంయె దవ్వులం గామగ మైనట్టి దిన్యకాంచన రథము 

న్యో రిమంబున గార్భానను ధామము క్రియ భూరికాంతి. దన రెడుదానిన్.65 

అనఘా యాదివ్యరథం,బునకుం బూన్చిసతురంగములసాబగు సురేం 
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ద్రునివాయములకుం గల దని, మును వింటిమి గా తదీయములె గాంబోలున్. 
వ, మజియు నిమ్మవానీయరథంబు చుట్టునుం బరివేష్టించి ఖక్షపాణు తై విస్తీర్ణ విపు 

లోరస్కులై పరిఘాయతబావులై పద్మరాగసదృశవసనులై వ్యాఘ/ంబులుం 
బోలె దురాసదు లై పంచవింశతి వార్షిక వయస్కు_ ల జీలనార్క_ పతీ కాశహోర 

— జ్ యె కా (య ల శోభితనము లై ప్రియదర్శను లై కుండలాలంకృతకపోలభాగు ఆ ప్రకాశించు 
'చున్నవారు సుఏర్వు లిహ్వుడు యావృగ్వయస్కు లై చూపట్టుచున్నవా రిదియె 
వారలకు నిత్యం బె యుండు నని పలికి వెండియు నిట్లనియె, 67 

ఉ. చందురువంటి నెమ్రైగము చల్ల నిమాపుల మేటి యెవ్వండో 
యిందజిలోన భానీలెడు నీతేనిచంద మెబుంగ (బో యెొద౯ా 
బొందుగ నీన్ర మైథిలియు మూకుత మిచ్చటం దానునించి యుం 
డం దగు నంచు బల్కంగ నొశంబడ్ లక్షణుం డన్నమాటకున్. 68 

తే. అంతే శరభంగమునియా శృ మాంతికమున, కేగుదెంచుచు నున్ననీతేశుం జూచి 
స్ట్ క్ర్రుం డమ్ముని చే ననుజ్ఞాతుం డగుచు, నింపు సొంపార మెల్లన నిట్టు లనియె.69 

ఉ. వేడుకతోడ రాము డతివేగమున న్నినుం జూడ వచ్చుచు 
న్నాం డిట కమ్మహోత్తుడు ఘునం బగుకార్య మొసర్చ్పం బూని యు 
న్నాం డికమోం౭ద నప్పని యొనర్చివ పిమ్ముట. గంటి కింపుగాం 
జూడంగం బోలు నా కిపుడు చూచుట కార్యము గా దనీందితా, 70 

వ. నుగభిభాషణంబునకంచు ముందజ నీరామునిచేత శావణవధరూపం బైన 
కొర్కంబు కర్తవ్యం బనంతేరంబ నన్ను విలోకింపం లండు రావణవభానంతరం 
బున విజయలశ్మీ ఏ రాజనూనుం డై కృత దేవ ప్రయోజనుండై యున్న యోావమెహో 
తుని విభోకించి కృతాగ్థండ నయ్యెన. TI 

యిరు సీతారామలక్ష్మణులు కరభంగమపహార్డి ని సందర్శించుట , చుయుం- 

క, అని పలికి వజ్కధ ఈం డ,మ్ముని నామం త్ర ణము; జేసి మును లని మేము 
జను సేవింపంగ లీభ్రుం, బున దివ్యవరూథి నెక్కి పోయెం దివికిన్. రి 

తే, అంక రఘునంశచేత కృతాగ్నిహోత్రు, ననఘు శరభంగమాని డాయంగ నేగి 
యవనిజాలత్రణో చేతు జై తదియ, పాదపవ్మంబులకు భక్తిం బ్రృణతిం చేసి, 

తే, అశనియనునుతి నొక్క_ద ర్భాసనమునంబరంగంగార్చుండితనకుంగన్పడినపురువు 
చంద మేర్పడ నడిగిన సరగ మతని, కెజటుకనడం జెప్పి వెండియు నిట్టు లనియె, 

న ముహాత్తా యడ్డివ్యపురుషుండు శక్కుండు వరదుం డె తపోబలసముపావితం ఇన జ్ర చ ల ర oo గ బృహాలోకంబునకు బ్రహ్హచేత ననుజ్జుతుం జై నన్నుం దోడ్కొని పోవుటకు 
నచ్చిన వా డేను దపోబలవిెేవంబునం దై 1 కాలికసకలజగద్వ ఎత్తా౦ం తాభి 
జ్ఞుండం గావున జిరకాలంబు మనోవూరక్షంబున వెదుకంబడి యిప్పుడు నాభాగ్య 
శేంబున బావాష్షింబున సమోపంబునందు న రించు చున్న పి యాలిధి వెన జాని లీ ర 

er 
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నిన్ను సందర్శింపక నిత్యనిరతిశయనిర్క్మలానందస్వరూపుండవు భ క్ర్షమందా 
రుండ వైన నీ సందర్శనానందంబు విడిచి శహూలోకంబునకుం బోవుట 
యు క్తంబుగా దని యున్నవాండ భ_క్షసంరతణధర్మశీలుండవు మహోత్తుండవు 
పగమపుఠరు వుండవు నైన నీతోడ సమాగమంబుం చేసీ బ్రహాలోకంబునకుం 
జనియెద నాచేక జయింపంబడి యక్షుయంబు లె బ్రహ్మాలోకస్వర్షలోకసంభవ 
భోగ ప్ర చేశవిశేషంబులు సన్ఫుద్ధంబు ల యున్నవి మానుకంబు వై నజానిం 
బ్రతిగ్రహింపు ముని నక్వేశ్వగుం డై నీ రామునియందు సమర్పణా భి ప్రాయం 
బునం బలికీన సర్వా, స్ర్రవిశారదుం డగురాముండు మునీంద్రా యీనె సర్వ 
లోకంబు లాహారించు చున్నా నని సమర్పిత ఫ బస్వీకరణా భి ప్రాయంబును శ్రి 
యునకు ద్రిలి గృ హోనర్హ త్వాభిప్రాయంబును డేటపకం బలికి యివ్వోనంబున 
నాకు నివాసయోగ్యం _బెనప్ర దేశం బానతిం డనిన నమృనిపుంగవుం డేని 
యిచ్చటికి సమీాపంబున భార్మెకుం జై నసుకీక్షుం డనుమునీంద్రునియా క్రమం 
బు గల డదమ్మహోత్తునిం గానం జను నుతేండు మోకు శ్రేయం బొనగూర్చు 
నిమ్మందాకినీనది ననుసరించి పకి మాభిముఖంబుగా జను మాయాపగ పుష్ప 
పల్లవోడుపంబుల వహించి యుండు నిడి మార్ల క్రమం విక్క_శ నొక్క_ముహూ 
_ర్హృంబు నిల్చి యితండు కృ తాజ్టుం డగుంాక యని కగుణాకటాకువీతుణంబున 
నన్ను నిలోక్రింపు మురగంబు జీర్ణం చైనచర్శ్యంబునుంబో లె సర్వావయవం 

ఆ, ల్ో — లో - టో. wr ఉప రుడు ్రగహ్ంగు 6 చగ్నిప్ర వేళ ము (కేసి యడ్రావ్హ్తాలో క మున కరుగుటు, శుణుం 

బబు పరితేక్షిజించెవ నని సల్మ తళ ణంబ గార పక్ష సహ ం జ ణయించి ) SD ME దళ ఇ ర UU 
మం శ్రపూర్వక ౦బుగా నాజ్యహామంబుం గావించి నుహాలేజుం జగుకశరభంగుం 
ఇ ప్పానకనుధక్ణింబునం ద్ర వేశించిన నయ్యగ్ని దేవుం డానువారక్షి ముఖ్యునిరో 
మంపులును జగం బె నచర్మంబుకు సశోణితం బె నమాంసంబును శల్యంబు వ gan 0 

అను దిగ్యశిఖాసరంపరల ద్గోంబులు గావించె నంత నారఘుపుంగవ్రం డచ్చెరు 
వడి సూచు చుండ నమ్మునిపుంగవుండు దివ్య దేహంబు ధకియిం చి పంచవింశతి 
వత్సరవయస్స్కుండై యయ్యానలుని కేజంబు. దస్క్రరించెనో యసం బొలు 
పాందుదివ్య లేజంబుం దాప్పీ యక్కుండంబునలన నిర్లమంచి దిన్భాయానం 

య ar? - స రంరంాలి సల? న బాస టిం 'బెక్కి. స్వర్లలోకాదిసర్షీలోకంబు బతీ క్రమించి శాళ్వతం బైన బ్ర హలోకంబున 
కుం జని సానుచరుం డగుపితానుహూుని సముచిత స కారంబున సంగర్భించి పరి 
తుష్షుం డె నయవ్విరించిచేత స్వాగతం బడుగం బడినవాంజడె యనువానీయ లు ర్ల | రం బాశ 
మూ రిం గొల్పి యుండే నిట్లు శరభంగుండు దివంబునకుం జనిన యనంతరంబ. 

కుడు వాలఖి ల్యాదిమహర్టులు శ్రీరాయునిం జూడనచ్చుట. యుధం 

. అనుదినంబును ఫలాహోరు లై పెక్కేంక్లు తప మాచరించిన ధన్యనుతులు 
సలిలపాన మొనర్చి శాఖావలంబు లై సెక్కేండ్లు నివ్య సల్పిన మహాత్మ 
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లకిజీర్హ పర్షాళు లై బహుశకాలంబు వినుతసవూధిం గ కొనినత పసు 
లొడలు పుట్టలు గట్ట నిడుడకాలము గాడ్చు మెసవి తపోనిష్ట నెసంగుమాని 

ఆ. వరులు వాలఖిల్వ వై ఖానసా క్రైయ, భార్ల వాదిసకల పరనుమునులు 
'దేవనుతులు దండకావన వాసులు, వరుస రాము జూడ నచ్చి రపుడు, 16 

వ. మజియు భగవత్స్పానప్ర తళ నజూతముహూర్టులును బ్రకిదినంబును జీవసాధనల 
బు 'సంపాదించి సర్యంబునకును వినియోగంబు సేయునట్టివారును జం ద్రి'కాపా 
యులును . భత్ణాగింబు వ్రీయంగు పముఖంబుల కత్ళ్యంబునందు. గుట్టనం 
బుం గావించునట్టివా సను శన్ష ఫన్తాశనులును ' (వ్ర హ్యోదికంబు దంతంబులచేత 
కిండించి భతీంచు నకి శంతోలూఖలులును గంఠదఫఘ్నుజలంబునందు నిలువర 
బడి తపంబుం గానించునట్టియువ్యబ్దకులును నసంవృత మేదినియందు శయ 
నించునట్టిగా వ్ర గయున్టిలును నొకానొకప్పు డై,న శయనం బెజబుంగనియశ 
య్యులును నా తాతపవర్ష ౦బులందు మిక్కిలి యనావరణ చేశంబునందుం దపం 
బుం గావించు నట్టయ భావకాశులును సలిలాహోకులును వాయు భతులును 
చొాయుధారణబలంబున గగనంబునందు విలినులగున ట్టియా కాశనిలయులును 
గ శాద్యా వృతఘాతలంబునందు కయనించునట్టిస్థండిలశాయులును వృతో 
పవాసనిక్షులును నార్ష్గపటవాసులును సంత తాధ్యయననీస్టులును నిరంతరజప 
పరాయణు లును బంచాగ్ని నుధ్య సమా చరికతపశ్ళాలులును ముడలుగాయల 
నుహు లందజు బ్రవ్మాలేజోనిష్ట తై స్వ ప్ర కాశ పర బ్రహ్మాంబు రఘువంశేంబునం 
దనతీర్హం ఖై యస్య దెబ్బగ్యవళంబున మనకు దృష్టిగోచరం బయ్యె నేం డస్మ 
తపోదానాదికంబు ఫలితం బయెన్టి నని దర్శనానందంబున. గృ తా్థు లగుటకు 
నిష్ధనుండు ధనలాభొంబు నొందినచందంబున. బరమానందనిర్భరు ఛై నానా 
చేశంబులనుండి చనుదెంచి రకుఃవీడితు లై నతమ కనన్యగకికత్వంబునుజగ ద కు 
ణార్భం"బనతీ కం డై నశాముని సర్వలోకశరణ్య త్టంబును నిశ్చయించి స్వరత్షు 
ణఇంబుకొణుకు దయోత్పావకంబు లగుహాకరింబుల ని ట్లనిరి. 77 

ఇథుధు మునులందటు రాముని నభయంబు6 నోరుట. శుశుం 

సీ. అనఘాత్మ వేల్పుల కలశచీపతివో ౩ యిష్యైకుకులమున కీధరి త్రి 
కధినాథుండవు మహారభుండవు యశేమున విక్రముంబున జగద్వి శ్కుతుండవు 
వితృభక్రియును సత్యవితరణంబులు సత్వ మధిక ధర్మంబు నీయంద యుండు 
ధర్ర్మవత్సలు:డవు ధర్శజ్ఞండవు మహోత్తుండ వై ననినుం జేరి మునుల మెల్ల 

కే, జాల నగ్గిత్తుబుద్ది విజ్ఞాపనంబుం జేసదము మాప్రయత్నంబు చ తృగించి 
సాధునసంరతణంబు ప్రశ స్తధర్మ, నుని తలంచి రశ్నీంపుము విశుతళ్లీల, 79 

వ. అని పరమార్థంబుగా విన్నవించి వెండియు లొకరిత్యనుసారంబున రాజభర్త్యం 
బు కేటపడ ని ట్లనిరి, 79 



ఆరణ్య కాండము, 485 

ఛా, వస్థాూరిశంబు కొరోంబుం బుచ్చుకొని యేత్తైాభర్త 'బేళ్ళప్రజ 
వృలఫ్తసాపంతము. జేయ డాన్ఫపతి యూహింప న్లత క్రేయు డె 

యా 
కష్టాత్తుం డగు దండివోలెం బజ సతా్కారుణ్నుం. జ వపోచువాం లు ల (UU యా 
డీష్టానా ప్రీ వహించి కాళ్వతయశం బేపార లోకంబునన్. 80 ద 

క్ యతచిత్తుం జై సదావన, పహింతుం డై భూ ప్రజల నధిపుం డిష్టతీనయజీ 
వితములకె వడి. బ్రోచిన, నతనికిం జరకాల మబ్బు నాయున్రు యశమున్, 11 

మ అనఘా యెొవ్వండు రాజధర్య విహిత వ్యా పారధా చేయు. డై 
యనుమానింపక ప్రో చు నాతండు తదీయం బై నపుణ్యంబులో 
ఘనత న్నాలవపాలు ౫ కొని సమగ శేయుం డె సంతతం చ (UW ద 
బును లో శకేశ్వరలో కనిష్థసుఖతం బొల్పొందు నితన్నతిన్, వి 

వ చ్రావాణభాయినం ౨ నణావాన ప్రన్థగణంబు భవన్నాథం బయ్యు ననాథం 
బేనచందంబున మిక్కిలి శాతుసులచేత వధియింపం బశు చున్నది భవదధీన 
చిత్తుల మై యున్ననముచ్చరీరంబులు బహు ప్ర కౌరంబుల రాకుసవీడితంబు లై 
యున్నవి విలోకింపుము మహోత్రా పంపానదీతీరంబునం జిత్రకూటపర్వతంబున 
మందాకినీనదీ పాంతకాంతారంబులం జిరకాలంబుననుండి నివసించి యున్నపర 
మద్దుల దురవస్థ కొలంది వెట్ల నలవి గాదు బహు ప్ప కారంబుల భీమకర్తు లగురా 
తసులచేత గియమాణం బె నవి సృకారంబు సహింపం జాలక సర్గలో కరుణ 
సముళ్గుంక వై ననిన్ను శరణంబు నొందోటకుం జను డెంచికిమి సర్వీలోకంబుల 
యందు నీకంశకు నె హీ కాముమ్మీకసాధన జేవతాంతరం బన్యం బెద్దియు లేదు 
గావ్రన నననస్థిశ రణ్యు-) మైననుమ్లు రాశీ సబాధవబున విము కులం చేసి కృపా 
భుండ వై రజీ ం౦పుమని బహూ ప్ర కారంబుల దీను లై ప్రార్థించు చున్నయ త్ర 
పోధనులవాక్య్ళంబు లాకర్రించి ప సాదసుందరవదనారవిందుం జ కౌసల్యా ౯ లో వా నందనుం డి ట్టనియె, 88 

యిరు రాముడు మునుల కభయం బొనంగుట, యైర్టిం- 

ఉ, ఓజటివర్యులార విను డున్నతవై ఖరిం గై కయీవర 
వ్యాజుమున న్నిశాచరుల నందజి6 ద్రుంచి మముం గృపాగుణ 
(్ర్రాజితశ క్రిం గాచుట కరణక్టిపదంబున శేగుజెంచితి 

(న్రాజితకీర్తులార యిటు ప్రార్థన సేయుట యింత యేటికిన్, 84 
ఊఉ, మంచిది మిరు నన్ను బహువానపురస్సర దృష్టి. జూచి ప్రా 

ంచీతి రట్లు గాన నిక డేనవిరోధులబాహుశ క్రీ వు 
రి ౦చెద నీవనంబు కడుం ప్రీత దలిర్ప నళాతసంబు గా 
వించెద మోకు. హర్ష మొదనించెద నించెదం గీ ర్తి దిక్కులన్. రిక 

జ, చచ్చరం జాప మెక్కీడీ ప్రునిస్థశ్ రంబుల రావతసావళి౯ 



484 గోవీనాథ రామాయణము 

దవృచ్చినెళ నా నాదుశర చాకు కు నోర్వక జ తు లంజతో 

మె చ్చిన వేష నానుబలసంవన లత్షుణు “హాహా! క్ర్నుం 

బచ్చునగం౦ంగ 6 వాచి ముది నకు న ంచిక్ కంత మేటికిన్. 36 

న. అని సలికి వాదంంపునాం వపోధనుణ నోటాయ సడాస౦ం బోసంగ వారు తినవెంటం 

జను చేస సకాంత్మణసహీకుం గ నుకక్టము మునీంద్రునా శ్ర మంబునకుం బోవ wan న్ న్ 

సనుకట్టి యాద వాని కొండొక డజూూగం బరిగి యంతో నంత బహూవక౦ంబు 

లై సనదుబు పెక్కులు నడిచి చ మొక్కు చోట ౫ సనోల్లి జశేలిఖరం బె నయొక్క శి 

లంజు పొతగని 3 కాం అంటున బసు ,పుమ్పద్రునుకోభితం జై. ఈ నరమొక కా౦ 

తారంబులట, వెరించి తన సృథస్ర 'భా ర యైనంల జరపరాొలాపరిష, ఎకేం శై జాన యొక్క 
i 

చ నై ర లా శ న ఉగ 

నుహూనీయా, శ్రనుంబు నివత్భంచి యంవు శాశ్యవుం డై సబ్రవ్మాచందంబున సు 
రా 

ఖాసీనుం 2 బులయపంకజటాధలుం డే గహ న్న సుతి క్రైంని సముచితంబు గాసంద 
గా చ ఫై 

రించి తచ్చనణంబులకు నందనం చాచచిం ది వినయపూర్వుకంబుగా ని ట్లనియె, 

sis 2 "క ముండు సుత మృమహా ము. నివి అంపర్శంచుటు, ర్టర్చంం- 
హస 

కి, అనఫఘాన మేను వకరథ, పనయులన నామా హాం కుంకం దగ మవుుల జూొడం౦ 
లీ 

" వమువ నాలీనషదించి మన్నింప దగున్. of fa జను దం దిల  మ్బుక్కెడ నెను 

క నా విని మూాగినాముంయు సి తాన గాం మోది కొళాణా కతుక్రా a సం 

భావించి యిటు నియెను, బ్రాఏణ్య మెలర్ప వోధురభాపా,ప్రాఢిన్. 5 
కో సురపతి కె యగునీ విపు డమ సేంచుటకతన నివ మ్మహోవని సుశ్థో 

తర మై పానన మై యజణ్కఘుణి చే కిట నాధన త్తం బయం గదా. 91 

ఉ. రట్టడి శై కచుముల రాజస్టము గోల్పడి భూమిపుక్తి తోం | 
బుట్టున్ర వెంట రాం దవనీప్రూనికం ౫ కొని చిత్రకూట మ 

స్షట్లున సున్న వాడ ననంగా విని యన్నండు మాకు నంచు ని 

ప్పట్టున నున్న వాంగ ననపాయకుతూహా ఇ ముల్ల సీల్ల గన్, ర 

వ, మహోత్తా యింతకు ము న్నిచటికి సురేంద్రుండు చనుదెంచి మారాక యెణజిం 
గించి చనియె నేను భనక్షర్మనా కాంత నె చ జీహాంబు. బరిత్వజించి 'చేవలోకం 

బుసకుం బోన కున్న వాయడం దపోబలవిశేషంబునం బు౯ా్టలోక ౦బుల నన్నింటిని 

జయించితి దేవర జుష్టంబు న్ నత తృల్లోక అబులందు దానక్తీలకృణసహి తుండ వై 

మత్స) సాజు ంబున విపి ంపు, మనిన నార సువళ్ణ భుంథు మునీంద్రా యేనును 

సను స్తలోకంబు లాహాకించెన నిక్యాననంబున ; నాకు నసియించుటకుం దగిన 

యా శ్రమం బొనకతిమ్ము సరృభాతేహీతులండ ను మహాత్తుండ వె ననీకోశలంబుగొత 

ముం డై నశరభంగునిచేత నాఖ్యాతం బయ్యె ననిన విని లోకవిశ్రుతుం డైన 

యమ్మునిపుంగవుండు పరవూనందభరి తాంత8గరణుం డై మంజు భావణంబుల 

ని ట్లనీయె, 9 

TE 
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చ, అనుపమరమ్యుమూ*ల ప 2 మ సుష్ళపంబు: వు న్నివాస 
దా e 

మె 
॥ రా 

మునులకు నాటఫ సాయి సమున్నతి నొ ప్పెడునీవసంబు నీ 
నము నివాసయోగ్య వగు నైసమ వస్టమృగంబు లెళ్లై 

Qe 

బనివడి నీతపంబునకు భంగము సేయుచు నుండు నిచ్చటన్. 9. 
శ ar జో ~~ నన శి ఎస 

వ, మహాత్మా యివ్వనంబునకు వమృుగసంఘంబులు చనుదెంచి యకుతో భయం 

బు లె యగెష్టంబుగా సంచరించి నానావిచి.త్ర వేషంబుల6 దపోభంగంబుం 

గావించి ౫ సం జను చుం నిచ్చట మృగ ప్రలోభ నాపదోషంబుకంచు 
\ శ 

నన్యదోప.౦ 'బేమియు లే వని పలికిన విని రామభద్రుం డమ్ముని కి ట్లనియె.94 

చ, ఇ్రనసము తేజ యేను ధను వెక్కిడి ఘోరమృగావళి న్యహా 
కనినిధభ శాత కాణముఐం జంపిక వేని తదగముందు నీ 

మనమునకు నిషిపూడ ముగు మా కది మిక్కిలి వీడ సేయు ని 
వనమున దీర్భ్య కాలము నివాస మొనర్చ్పంగం జాల నెంతయున్. ర్ 

న అనీ పలికి రాముండు సీతాలత్ష్మణసహితుం డై యమ్మునీంద్రునాశ్సమంబున 
నివాసంబు6 గప్పీంచుకొని పశ్చి వుసంధ్యు నుపాసించి మునిపతి యొసంగిన తాప 

సభోజ్యం బై నయన్నంబు భుజించి యతనచేత సత్కా రంబు వడనీ మునులతోడ 

నిష్టకథావనోడ ముల నార్మాత్తి పుచ్చి నులు నౌ. డరుణోదయంిబున సీతా 

సహితంబుగా( బద్మకె రవసౌరభోన్లసితం బె నశీతసలిలంబున మజ్జనంబు గా 

వించి యగ్న చేవు నారాడించి సురలం బూజించి మహారుల సత్కరించి సుతీక్ష 
మునీండ్రునకు వండనంబు గావించి సవినయ నాక్ళ్టంబుల ని ట్లనియె. 96 

అరుగు రాముడు సుతీక్లనుహ్యో ని మును.యా కృమంబుం జూడ ననుజ్ఞ నడుగుట. ఇథి 

ఉ, ఓ నునిపర్య నేకు సుఖ ముంటిమి నీకడ నీతపోధన 

గైనుణు లొక్కరీతి నను రన్హుని వీల్చుచు నున్నవార లెం 
త్రో ముద మొప్ప వాడె? బరితుష్ట్రలం జేయుట మేలు గాన నా 

నామువానీయ తాపసవనం౦బులు గన్లాన బోయి వచ్చెదన్. 97 

చ, అనఘచర్శిత్ర దుర్నయసమాగతసంపడ నొందినట్టిదు 

జ 
9 

ర్హనుం డగు రాజుభంగి నవిషహ్యూఘనాతపుం జై నయా త్రయో 

తనుండు నభంబునం గడు. బ్ర తాపము నొందకమున్నె లత్ముణు 

న్లనకజం గూడి. తోపసవనంబులకుం జనువాండ నెంతయున్. 98 

. అని పలికి సుమిత్రానం,దన వీతాసహితుం డగుచుం దత్పదములకు౯ WU 
వినతి యొనరింప నతం డృక్కు_నం జేర్చి ముదం బెలర్ప గురుముతి ననియెన్ 99 

ఉ. తమ్మునిం గూడి నీవు సుపథంబున నేగుము భూమిపుత్రి యం 

ణ్యమ్యలప్రావు దై సముని నాధుఆ రవ సిత రా శృమప్ర, బే 



486 గోవీనాథ రామాయణము 

ళో 
రీ 

నీ, 

కములు వేశ (తొడ నకుసం వగ గన్లాని రము రానువా, 
వటేయు సల్ల పంక జః నండీతే ప్రసన్న సలిల యుతహంసకారండవా వాక్త్మీ వంపు న్స 

సరోవజప్రటాహోంబులు గలి ద స్థష్టిరన్యుంబు లగుగిరిప్ర న్ సణంబుబ్జో చేత నావు 

|. 

తంబులై : సరస్పరవై SEY పీత పహ శాంతము EN గణం లే ను యయా శ్రాంభ్ధ్విక్ట 
బు త 5 యొప్పుకి మణేయారణన్లేంబు అం నికోకించు. ను దండ: “కాద ణస్టనివాస్సు లగు 

మహాషుబఐచేత సత్మృతుండ వై ర. కవ మట మదీయా, శ్రమ ంబునకుం జనుజ మని యా చాత్ర వక 4 
పలికిన నట్టకాక్ యని రాముండు లమ్మణసహి హితంబుగా నన్ముహర్షి చరణంబులక, 
బ్రణామంబు. గావించి యపాంసులాశిరోముణ్తి యగువై జహి మమొసంన్క 
ఫొభతరతూణీరంబులును దీక్భ్య బు అగువాపంసబులును గనక గ్సేక్వక్ణుజ్ల రబులును 
దమ్థుండునుం దానును సముచితంబుగా ధరించి జ చేహ స పృభావటలం బం 
తారంబునకుం గాహత్ర త్యతచ్యాయ సంపాడింప కీర్తుంబునం పు యాల బున వ్టబ్రి 
ముఖుం డయ్యె నాసపముయంబునం దదీయసహధర్యచార్రణియ ని నిత్వానజయిః 
యు దివ్యనుంగళ స్వహాపిణ్యు నగువీతా చేని నీజభి ర నవలోకిం చి హృవ్యం 
చగొన్నిష్థ నాక్యంబున ని టనియె, 101 య 

=ంైయై వీత నాముని ఇ నత సంధ ధతేరపర హర చారహపరాడా రాస్వాఖుత్యరుల నఫేనుతించుట, చకుచుం- 
ప్రాణేశ శాస్త్రో కభంగి శయక్భృష్టభక మోమునికులో త్తముని చేతం జాలీ 

దప్పుక ప్రా ప్రంచెం ద్ద మోలోకవందు. గామోద్భృవం మై "బె నయట్టి 
వ్యసనంచువలనం దయ్యేన నినృత్తుండ నె నై ననీవేత న నిత్యంబు శేప్పనలన 
నాచరింపంగ శక్య మై మె యుండు మిథ్యా ఇఖీవాదంబు పరసతీన ర్తనంబు 

స్ 

లె. ధాల్రివై రంబు తేనికా ద్రుత మన ; భొసంగనిమూ ందుకామజువన న సనములగు 

చ, 

వ, 

నరయ మొదలిమిథ్యా భ్ హక్యంబుకం కం దక్కిన నవి రెండునతిగు పు తే్టమువహిం 
పరవని తౌ భీలావ యును బల్కు_లబొంకును ధర్మనాశ మం [చు ప్రురయంగ నీకు లేవు పుషపూధిప ము న్నవి రెరడు మీా౭దటకొ 
వోరవొనం బోవు నేం డిచటం దోడ డడ నంచు వచింస సె ట్లుగుం 

“గర మురుధర్త నీలికిం ది కాలమునందును గల్ల నేర్చు నే. [U3 
అని పలికే మూరెంటిలోనం బరదా రాభిగమనా భావంబునం గతిశయం బెటీం 
గించుతలంపున వెండియు ని టనియ. భే తే, భావమున నైనం గల నైన బ్రమసి మొన 

వ, 

నన కాంతాభీగమన మావంత్ర మైన 
నధిప కాల త్రేయంబునం దరయ "నేకు 
లే వనుట కేంచుకయు శంక లేదు నాకు, 105 
అని పలికి పరదారాభిగనునమిథ్యానచ నాభానంబులందుం us మంబున హేతు దాయం బుప పన్యసించు తౌత్సర్యంబున ని నిట్లనియె, 

106 



అరణ్య కాండ ము. 497 

కే, అనఫఘచరిత ధర్రిమ్టుండ వగుచుం బ్రీతి: ననిశము స్పదారనిరతుండ వై తి నీవు 
సత్యసంధుండ వగుచు నాజనకవాక్య, కారకుండ వై తి పింత నిక్కంబు సువ్వె. 

క, సత్యము ధర్మము సర్వము, నిత్యోమః నీయందు నిలిచి చెగడుచు నుండుకా 
సత్య నుజితేం డ్రి యుల కివి యత్యంతభరంబు లగు మహాగుణతాలీ, 108 

దుర "సేత రామునితో జీనసహింస చేయం దగ దని చెప్య్బుకు. చ్చుర్ధుం- 

వ. మహోత్తా నీకు మిథార్టావాక్యపరదా రాభిగమన నాపవ్యసనద్వయ ప్రస క్షి లేదు 
భవదీయవశ్యేం ద్రియత్వం జెజుంగుదు నెయ్యుది మూండవది యగునిశరై పరపర 
ప్రాణాభిహింసనరూపవ్యుసనంబు గల దది మూవాంబునలన రాద్రత్వకూపాధ 

ర్థాంతరంబు సంపాదించు నది యిస్పూడు నీకు సముస స్థితం బయె్య ఏ దండకారణ్య 

నివాసిమవార్ష రతుణార్భం వీప్పుడు రాతుసనధంబు నీచేత బ్ర తిజ్ఞాతం బయం 

7 ౫ శేయీవరవ్యాజంటున రథ్ 'వధార్థంబు శరచాపంబులు గ గ కాని భ్రాతృ 

సహితంబుగా దండకావనంసునకుం జనుచెంచితి నని యూహి ౦"చెవ రాతస 

వధార్థంబు పస్థితుండ నై ననిన్ను విలోకించి ది ఛభవదీయసత్య ప ప్రతిజ్ఞ త్వస్వదా రై క్ర 

సనిరతత్వాది సద త్రేంబు విచారించి యుభయలోకసుఖ క కాండీ ణి నై ననాకు 

మన8 ఖేదం బగు చున్న దని పలికి వెండియు నిట్లనియె. 109 

తే, రఘఘుకులో_త్తవము దండకారణ్యగమున, మరయ నీకు హితంబుగా దని తలంచెదం 
గరము నీయర్థమం దొక్కకారణంబు గలదు వినివింతువినుమునిశ్చలతిమించి, 

క. ధనువును శరములుం గైకొని, జననాయక నీవు భ్రాతృసహి తుండ వై య 

వనమునకు జనితి చేనియు, దనుజులం గని శరము నిడువం చదలంపు ) వొడమచే. 

యుడు నీతీ రామునకు ధనుర్ధాగణము వికార హెతు నని నిరాపించుట. రథం 

కే, అధిప ముంగల నున్నశరాసనంబు, వినుము నృప్తులకు. దేజోభివృద్ది నొసంగు 

నెంతయుసమిో*సముననున్న యింధనములు, శ్వ్వసనసఖ్లు నకు 'దేజంబొసంగినట్లు, 

వ ఇందులకు నొక్క_్యయిళలిహోసంబుగల 'దెజింగించెద ఏవనుము. 118 

శా.జేవా ము నొ ్వా కపుణ్య కానన మునలా ధీరో త్రముం డాతవి 

ద్వ్యానర్శిహ షుండు విప్రం జొ శ్కంయడ తపం బుిమాణిం గాపింపంగా 

జీవాధీకుండు త్ర 'శ్హపంబుం జెజపళ్ దీపించుఖడ్గంబుం గొం 

చావివ్రు త్తృముః డున్నచో టిక్ ఛటుం జె వై వచ్చె దం భాకృతిన్ . 114 

తే, శ కుం  డెభ్ళంగి నతనియాశ్ర మపదంబుం, జేరి 'తన చేతిఖడ్ల మప్పాటు చేతి 

కిచ్చి మునివర్య దీని నా వచ్చునంతే, దాశ రశీంపు మనివెవ్పి తడయ కరిగ, 

వ, అంత నవ్విహ్రండు శ క్రద త్తశ(స్త్రంబు సరి గ్కహించి న్యానరతుణతత్చరుం డై. 
స్థావితవస్తువిష యవి శాగ్టన౦బువలన నేనుజణక పఫలమూలహరణార్గం బరుగు 
నప్పుడును ఖడ్గంబుం గొనిపోవుచు నకి ప్రయత్నంబున దాని రశీంచుచు వనం 

బునం జరించుచు నంతశంతకు. గ గ్రమంబున న త్తపోధనుండు శన్త్రసంవాసంబు 
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వలనం దపంబు విడిచి క్రూరబుద్ధి నధిగమించి ప్రచుత్తుం డె యధర్శకర్శితుండై 

రౌద్రాభిరతుం డై నిరయగతికిం జనియెనిది క న్మసంయోగ కారణం బె నపురా 

వృత్తాంతంబు వహ్నిసంయోగం బెట్లు వస్తువునకు వికారహేతు నగు నట్లు క స్త్ర 
సంయోగంబును శస్తధారికి వికారహేతు వగు నని పలికి వెండియి ని ట్లనియె. 

చ, ఘనుండవు నీవు నీమతము గా దని సల్మ. జాల నైన బ 

బ్బనవున న్నేహదర్శితబలంబున నాడిలి దీనిం దప్పు గాం 
గొన కిది యంత యంచు మది గ్రుక్క_క నావచనంబు. బట్టి నే 

ర్పునం బలలాశికోటిపయిం. బుట్టిన రావృత నుజ్జగింపుమో, 117 

క. పగ్గం గొనినవారిం జంపం, దగు. గాక నృపాలచంద్ర బిడయక నీకుకా 

బగ౦ గొననీవారది దై త్యులం డదెగజూకం దగదు గలవె దీన శుభంబుల్, 118 

కే, అధిప చై తవధారంభ' మంతకంత, కఖలలోకహింసాబుద్ది నవలల గలుగ 
జేయు నేయపరాధంబు! కేయనట్లి, సర్వ్వజనుఐ హీంసించుట కోరం జూల. 

ద్చుడు వీతే రామునికి ఐన వాసులకుం బరహీంస దగ దని చెప్పుట, ఉధాం 

వీ క్ష తృధదో చిత సాధురకణవృత్తు లై నవిరుల కరణ్య ప వాసి 

- హానిసంరకుణమాత్రంబు ధనువుచేం గార్యంబు సర్షరాకుసులం జంపి 

మునుల రశీంచుట మనకు. గార్యము గాదు రాజ్య పాలనళ్లీల రాజధార్య 

మైన శస్తం బేడ భూనితరాజ్యుంబు విడిచి యిప్పుడు మునివృ త్తిం బూని 
కే, వచ్చి సొచ్చినవన మేడ వసుముతీశ, కార్యహింసాభిలవణకర్శ్మ మేడ 

నుణియు హింసారహితతపశ్చరణ మేద, బుద్ది నరయ నన్ఫ్యన్యవిరుద్ద సుయొొు, 

శే. చేవ మనచేత నిప్పుడు బేశధర్మ్మ, మాచరింపంగ6 దగుంగాక యన్య మేల 
శ స్త్ర్వసేవనమున. గలుహంబు గలుగు, వు త్రధర్శం జ యోధ్యలోం జబుపవచ్చు. 

శే, రాజ్యము బరిత్యజించి యరణ్యమునకు, నచ్చినందుకుం బరహీంసవదలి మాని 
వృత్తి. బూని వర్తించెడమేని చేను తల్లిదండ్రుల కధికమువంబు గలుగు. 129 

క్ల ధర్యమున ధనము దొరకొను, ధర్శంబునం బరనుసుఖము దనరుచు నుండుకా 

ధర్మ్మమునం గలుగు సర్వము, శర్మద ౧౫ాజగము ధర్శసారము సుమి, 128 

వ. నుహోత్తా కృచ్చ)చాం ద్రాయకాదికంబు లె ననియమంబుల చేతశరీరంబు కృతాం 

పం జేసి నీపుణు లగువారిచేత ధర్మంబు ప్రావీంపం బషు సుఖాధిస్థూనానువ ర్ర 

నంబున సుఖంబు గలుగదు గావువ రాతససంపహారోదో్య్యగంబు క _ర్తవ్వ్యుంబు 
గాదు నీవును నిత్యంబును కుచినుతి వై తపోననంబున నేతతా_బసవృశం ఖై న _ 
ధర్మంబు ననుసరించి వ ర్రింపుము త్రి, లోశకాంతర్వ_ర్రిజనభర్హాధ రాతృకం జైన 
సర్వంబును మాకు విదితం ఖై యుండు మోకు ధర్యం బుపబేశించుట కెవ్వుండు 
సమర్ధుండు స్త్రీ చాపలంబున నిది నాచేత సముదాహృతం బయ్యె భ్రాతృసహి 
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తుండ వై బుద్దిచేత విచారించి చిత్తంబునకుం దోంచినభంగి నవధరింతువు 
గాక యని పలికిన భ ర ర్రభ క్త క యగునె వె దేహీ వాక్యంబు మీన్ రాముండు ముని 

పరిపాలనా త్మకధ ర్మసంస్థితుం జై యర్టేవి కి ట్లనియె. 124 

దుడ్డు రాము శు సీశ్రత్రో రాజులకు సాధురతణం చాసళ్య కం బని చెప్పుట. చురుం- 

చ, చకితమృగాతీ నీపలుకు సత్యము ఈ క్రియసీరధర దీ' 
సకము హీతీంబు పథన్టీము శుభింబు వరంబు నునోవారంబు నై 

ప్రకటిత ముయ్యెం గార్తు కము బట్టినభూపతి "కా _ర్రిరతు త్ర 

నళ దగు నంచు నీవె యిటు పల్కిలి వే యింకల జెప్ప నటికిన్. 125 

ఉ, వారిజగర్భతులు్యు ల లగువారు మవార్టులు సంతతంబు దు 

ర్వారపటు స్ప తాపబబవద్ర జనీచరచెధితాంగు ల 
వారక యేసజెంచి జతేవై రిని న నృరణంబు నొంది రం 

భోరువాగంధి యమ్హునుల? బ్రో బోవనినాకు యశంబు గబ్లునే. 123 

శ నరవిశితోపజీవులు సునాఘున జేహులు ముద్ర యామినీ 
చరు లతిఘోరభొంగిం దము సారెకు గాజీయ పెట్టి సంతతాం 

తరితేనుటాది కార్యవలన న ననుదోయికిం గూర్కు. లేక ది 

కడ మునిపుంగవు ల్లడు సుఖస్థితిం గానక యున్న చా రొగిన్, 127 

శ్రే, నిత్య మదం డకారణ్యనిలయు శై తన, మునులు రాతసపీడితమరూ రు లగచు. 

సము లన్నియు. జాలించి తమదురంత, చింత లన్నియు నాతోడం జెప్పుకొనిరి. 

శే, వను నత్తాపసేంద్రముఖేరితో క్రి విని తదంఘు?ల కెజుంగి యోవిఫ్రులార 

యింత వగ చల నాకు మోచింత లెల్ల జెప్పు డెంతటిపనియెనంజేయు వాడ, 

"క, అని యేను బలుక విని యి, ట్లనిరి రఘూ త్తంస దండ కార ణ్యమునక 

దనుజులు మము బాధించుచుం గనారిలుచు నున్నవారు గావుము కరుణన్. 

క, ఎచాట నుండి వత్తురొ, విచ్చలవిడి పర్వ్పుహోవు వేళల శాలల్ 

చొచ్చి శుచికుండముల బలు, మచ్చరమున నింతు రస్థిమాంసంబు లోొగిన్., 

క, దనుజులరాయిడి కోరక, దినకరకులవర్య నీవె ది క్కని దై నర్టిం 
బున కరణ మొందినారము, ఫఘనకృప రాతుసుల+ ద్రుంచి కాన్రము మమ్యున్ . 

సీ భూరితపోబలంబున దై త్యుల వధింప శక్తుల మైనను జనవ రేణ్య 
బవాుకాలమున నుండి పడసినఘనతపంబునకు హోని జనించు ననుచు ఘోర 
దనుజబాధితుల మయ్యును వారి శపియింప నోడి యున్నాము తదు గ బాధ 
నడంచి ప్రోవుము క రుణాంభోనిధియటంచు గురుదై నష్టమున "వేండుకొనిరి గాన 

ఆ, దీను లై నమునులదినత్వ ముడుపుట, కంచు వేజె. ఫలము గలదె నాకు 
యూరు ఖై లై నదై త్యవీరులం జంపిన, బాప మేల గలుగు పంకజాటి.. 138 

వ, దేవి రాజశగ్షీం బంగీకరించుటకు సాధుసంరత్షణంబు ఫలంబు గదా మునిరతణా 

62 
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ర్థంబు ప్రాణంబు లొసంగినం గొజంత తే చేను” గ. కేయీవరవా్యాజం బున వనం 

సేనకు జనుచెంచుటయు దండ కారణ్యని వాసిమునిర వ ణార్థం బని యెజుం 

గుము నాయందు సౌహార్రస్నేహవి శేపంబున హితంబుం జెప్పితివి దానం దప్పు 
లేదు ప్రాణంబులకం కు సరీయసీవి గావున నీపలుకులకు సంతోవీంచికి నిది 

మొదలు సాధుసంరతణార్థంబు రాశు.సవభంబున కుపుక పక్ష మిం చెదనని నానావిధ 

శ్రీయాలాసంబుల నమై ఖీలరాజనందని గారవించి యద్లైపి నడును నిడుకొని 

లత్మణుండు విజుందదెసం జనుబేరం దాను ముంగలి యె యచ్చోటు వాసి 

హోారణ్య మార్షంబుం బట్టి పోవుచు. 134 

చ. అటం జని కాంచె రామవిభు( డంబరచుంచిరసా లభూర్లరీ 

కోటజతమాలతాలనటకుందకురంటక కోవిదారవి 

సు టశరవిరలో ధ్ర తరుచూతమధూకవిశాలశింళు పా 

పటలవి రాజితం బయిన భాసురడావము భూరిరావమున్. 185 

వ, మణియు నమ్మహోగవహానంబునందు, 186 

సీ, పల్వలో | సరళ ర ళుంభద్వరాహంబులు గుంపు లై సెలయేళ్లు రొంపి సేయ 
సెలయే టేయసుక తీన్నలనసింహపోతంబు లురుసామజముల వై నురువడింప 

సెలవుల రురుడింభపలలసారము గాజం గ్రోల్పులు ల్పొదరిండ్ల గుజుక లిడంగ 

సలలితఘూస శా డ్వలచరన్య ఫగపం క్రి 8 భిల్లాగవన భీతి గేట్లు దా(టం 

తె, జండగండక వేదండశరభ భ్రల్ల, శల్య సారంగ చనురికాశశకఖడ్ల 
భూరి కాసరమహే షదుర్వార మైన, యమ్మహారణ్య మధ్యమం దరిగి యరిగి. [87 

యై రాము డొకానొకతటాకంబునందు వాద్యధ్వనుల వినుట. శఖైశులా 

మ, ఒకచో రాముండు కాంచె న భ్రపదసంయుకోరి, సంచారము 
న్వికస తారసచ క్ర వాకబిస భుగ్ష్టదండ రాడ్వారముం 

బ్రకటా*మోాదనురాళ సేవితలసత్పం శేరు హోదారముకా 

వకుళా ఖాకరతీరముళా సుషిలసడ్డ్వ్వారంబుం గాసారమున్ . 188 

వ, నుటియు నాసరోవరంబు యోజనాయతంబునో నన వారణాలంకృతంబును 

గమఠమిోాన గ్రాహపాఠీనాభఖియుతంబును నై యొస్పె నందు," 189 

క. వాద్యం బె శో త్రములక్కు వేద్యం జై  సీటిలోనం బృథుసుందర మై 
నద్యన్సుఖసూచక మై మె, వాద్యధ్వుని దో దుర్నివారస్ఫూ ర్తి రిన్. 140 

క, విని రామభద్రుం డిచ్చట, జను లెవ్వరు లేరు వాద్యళబ్దము నీటకా 
వినంబడుట శమ పాతువొ, యని యచ్చెరు వడరం గ'తుకాన్వితనుతి యె, 

క, అచచ్చెరువడ గాఢతపం, బచ్చుపడం జేయుచున్నయన ఘు, దపనసి 
నృచ్చరితు ధర్మభ్భాతుని, నచ్చిన కుతుకమునం జూచి యిట్లని పలికెన్, 142 

వ ళా అద జ శా,ధ్యానం బొక్క_టి వుమై నిమ్మడువులో వర్ణింప జేత స్సృమా 
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భఛానం బె నిన నయ్యెడిం జెవుల కద్దా నిరనం బెనచో 

స్వానం "బేల జనించెం గాతుకము దై వాణింగ నీచందము 

నని గామణి తెల్పు నొ నతండు సమ్మానించి తా నిట్లనున్. 148 

యర ధర్మభ్భితుండు రామునకు దటాకమంద లివాథ్యధ్వనులకు 6 గారణం బెతింగించుట. ద్రుతం 

స్తీ అనఘాత్త్మ వినుము పంచాప్పురం బనుతటాకం బిది మును మాండకర్ణి యనెడు 

మునిపతి తపముపెంపున దీని నిర్హించెం బదివెలవర్ష ము ల్పరమనిష్ట 

గరువలి భుజియించి ఘునతేపం బొనరింపం ద త్తపోవహ్నిసంత పు లగుచు 

"వేల్పులు దలపోసీ విఘ్నుంబు. గావింప వంచించి యష్పర 8పంచకంబు 

కే. ననుప వారలు వలపుల నతనికైర్య, మహిమ లోంగొన నమ్ముని వదననళత 

'జీవకాంతలం బత్నులం గా వరించి, యింపు దళుకొ త్తిం జాలం గ్రీడింపందలంచి. 

వ. ఈతటాకంబునం దంత ర్రితగృవాంబు నిర్మించి యిందు నిత్యంబు నవ్వెలందులం 

గాడీ య భేచ్చావిహారంబునం గ్రీడించుచుండు నీనిసనంబు సంక్రీడమాన లై 

న య త్తలోదరుల భూవణస్వనోన్మి శృం బె నగీతవాది క్రశబ్దం బిచ్చట వరించు 

వారికి మనోహరంబుగా వీ కెంచుచుండు ననిపలికిన రాముండు పరమాద్భుతంబు 

నొంది యమ్మనినుహ_త్హ వ్రంబు కొండొక సేపు వక్కాణించి సీతాలవ్షణసహితం 

బుగా నచ్చోటువాసి కుళచీరపరితీ ప్పంబును నానావృకుసమావృతేంబు నైయ 

మృహారణ్యంబునం జెలువొందు తాససా శ్రృవుముండలంబుం బ్రవేశించి. 145 

చ. దిన మొకయా శ్రముంబున నలి ప్రమదంబున నున్మి_ సేయుచు౯ 

మునికృత హో మమం త్రరవము ల్వినుచుం బృతిపూజనంబుం గై 

కానుచుం గుశా స్తరంబుపయి6 గూర్కుచు మూలము లారగించుచు౯ 

మునులకు విందయె రఘువిభుండు చరించెను దండ కాటవిన్. 146 

చ. ప్రమదముతో నెదుర్కొని తీపకఫలముం బలె రాముని న్మునుల్ 

దమతమయా శ్రమంబులకు( దప్పక దోడ్కొని పోయి వేడ్మ_ న 

క్షమముగం చాద్య మర్భ్టము ఫలంబు కుళొ స్తరణం బొసంగి ని 

తము మము గావు మోూరఘువతంస యటంచు నుతించి రెంతయున్ 141 

చెలువ్రుగ నీగతి రాఘవుం డలయక్ దినదినము దండ కారణ్యమునం 

గలతాపసాశ్సమంబులు, గనలయంగం జరియించె ననుజకాంతాయుతు. GR 

క, ఈరీతి ఘోర మగుకాం, తారంబున6 దిరుగు చుండ దాశరథికి సొం 

పార సమయాబ్దములలో, నారూ థిగ వర్ష దశక మయ్యెం బెలుచన్ . 149 

"వ, ఇట్లు రాముండు వనంబున నొక్క'చోట నిరువదిరెండునెలలును నొక్క 

చోట బదునాల్లు నెలలును నాక్క.చోటం బదియేనుచెలలును నాక్కచోటం 

బదియాటు నూాసంబులును నొక్క_యెడ నశ్షాధికదళ నూసంబులును నొక్క. 

యెడ నర్ధాధిశై_ కాదశమాసంబులును నొక్కయెడం బదుమూండువాసంబు 

ర 
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లును నొక్క ్యయెనం ఒదునెనిమిదిమాసంబులును గా నిట్లు దళవర్ష ౦బులు 

గడప నంత నార నవీన సందు సీతాలత్మణసహీతుండై ండియు 'నెప్పటి 

సుతిక్లుముని యూ శ, మంబునకుం జనుచెంచి యతనిచేతం బ్రతిపూజి జతుం జై 

యచ్చటం గొన్ని దిన ౦బు లుండి యొక్కనాం డమ్యునిం జేరి యి ట్లసియె. 150 

రామున కగ స్వ్యాక్క క మమునకు దారి డేల్బూట చుషుంా 

వీ, మునినాథ ౧నాననంబున భగవంముండు కనకగర్భాభుం డ డగ స్తష్టమౌని 

యున్న చా శని వింటిము నా న్నాముని, శేన్రుం డెచ్చట నున్న వాం జెజులగం జెప్పు 

కొను; సట్టితలంపు జనిరిచెం దత్చాదములక్షు 

భావి. పుదునో యని తశమి-బూనియున్న వాడ 

తే, ననిన నమ్మానినాయకుం డనభు యేను, గఅపం బూనినదాని నాకంయె మున్ను 
సీజె నొడివీతి వాముని నెలవు తెటింగుం, చెలియ. జెప్పెదవినుము సం చేవాముడిగి. 

వా నుహోత్తా యిచ్చటికి యోజన చతు ప్ల్రయమా త్ర చూరంబున నగ _స్యత్రాతయగు 

సుదర్శనముని తపోవనంబు గల దయ్యాశ, శేముంబు విప్ప లీవనకో భీతీంబును 
బహాుపుప్పుఫ వలో చేతంబును రమ్టంబును ౫ నానొశకుని నాదితంబును సలప్రాయం 

బును వహాంసకారండవచ క కచాకోపశ్ భిత స్రనన్న సలిలభాసుర సరోవరతీరవిక 
సత్పద్యశై ' రవకుముశమండనుం కలాంత గ్లతవుకరందపానను త్తకుధుకర రయుంకార 

సంకులం౦పు నై యొప్పుచుండు దశ్నీ ణాపథంబున నయ్యా శ్ర న మంబునకుం జని 

యందు నాశేయిగడపి మతునాం షరుణోనయంబునం గదలి దశీణదిళొభి 

ముఖుండ నై యకక యాబనం జరిగిన నచ్చటం గుంభ సంభవాశ్ర మంబు 

బహూుపాదప సంవృ తం బే రమణేయం బై యుండు నందు వై చేహి వాద్యం 

బగునట్లుగా భవక్పహిత యె a విహఠించు నట్లు గాన్రన, 152 

ర్ బ్రసవంశో శేఖర యగ ,స్తుర్ణనిం జూకం చ లంచి లేని సుముటూ ర్రమునం 

జను మిప్పు నుచు. బలికిన,విని రాముడు మొక్కి యతనివీడి ొనిపెలుచన్, 

వ. సీతాల క్షణసహితంబుగా నచ్చోటు గదలి రమ్యుంబు లగుననంబులును మేము 

సంకాళంబు ఐగుపర్పుతంబులును నిమ్నుంబు లగుసరోవరంబులును దీర్ష ప్ర వా 

వాంబు లగునదీనడంబులు నెడ నెడ నవలోకించుచు సుతీల్షి* పదిష్థమార్లంబున 

దూరంబు చని సంహాష్ట్రహృాద దయుం డె డై లత్షణున కి ట్రనయె, 154 

సాని ప్రసా వమ్ము గై 
దు నెపుడు 

రురు రొము చన స్ట్యుతేము( డససుదర్య ననాశ్ర మం జేర నరుగుట. ఉథుం 

ఉ. తమ్ముడ కుంభ సంభవునితమ్ముని యా శృమభూమికంకు యం 

ద్ మృగుచున్న "దెంతయు నుద గ, ప ఫల 'ప్రృసవప్రకాండభా 

రమ్మున సన్నతంబు లగు,మా (కులు వ్యోమము నంటి చాల మో 

గ్లమ్థున నెల్లెడ నఆచుగా బవహుభ ంగుల నిండి యుండలోన్. 165 

చ, విరిసిన పిప్పలీ ఫలనివిష్టమనోవారభూరి సౌరభం 
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బురుగలి గాడ్చు రేం గటుకోడయ మై వనభూమి నిండ బ 
చల్రిరముగ నెబ్లెడం బరిమళించుచు నున్నది కంకు యమ్వునీ 
శరీర గుణసౌరభోత్య రము చారుతేరంబుగ వీచెనో యనన్. 156 

తే. నరవరాత్శీజ కంచు లూనంబులై న, లలితవైె వై డూర్యవర్ష దర్భలు నవాంబు 
జములు సంత _ప్పకాన్థసం చయములంత ,నంతంజూపట్టుచున్నవి యూ శ్ర ముమున, 

క, శ్యామా భ్ర ఛశిఖరనిభమైం, ధూమాగృం బివ్వనమునం దోంచవెడిం గంపే 
యీామునితేపో గ్ని సంభవ, ధూమం  బీపగిది నున్నదో యన దళమై 158 

క. రమణియము లగుఘనతీ, ర్ధములం గృతస్నాను లగుచు ధరణీదివిజో 
_త్తములు సమార్షితసుమముల, సుమోపహోరం బొనర్చం జొచ్చిరి కంకే. 159 

తే, నిత్యతపమున మి ఆ తిని ని గృహించిి భువనహిత కాంత నేనుహాపుణ్యు భ్రాత 
చేత నీదిక్కు లోక ప్రసిద్ధి కెక్కె) నట్టి మునియాశ్రమం బెది యనఫుచరిత. 160 
_ంధ్రుర్దు. రొము6ండు లత్షుణున కగ_స్యకృతవాతౌపీల్వలసంహోర ప, కారంబు 6 'దెల్బుట. శురుంా 

క, అనఘా ము న్నీవనమున, ననిశము వసియించి యుందు రతిపాపమతుల్ 
దనుజులు వాతా వీలగలు, లను వారలు చేవభాసురాంతకు లగుచున్. 161 

'తే, వారిలో నిల్వలుం డనువాండు మిగుల, గృత్రిమమహీసురత్వ మంగీకరించి 
వేడభాష భాషీంచుచు సాదరముగ?, దాపసులశ్రాద్ధనని నినుం శృణము చేసి. 

ఆ, పూని మేవరూపుం జె జై నవా తావీని, నడిచిచంపి వండి కుడువం పేట్టి 

వారు దిన్నవిదప వాతాపి రమ్మని, ప్రీతి నిల్వలుండు పిలుచు నంత, 163 

క. భీషణరనమున బెట్టుగ, ఘోవించుచు గడుపు సించికొని శీఘ్రమున౯ా 
మేసాకృతితో నప్పుడు, దోసాటుండు వెడలి వచ్చు. దోరపుపలిమిన్. 164 

క. అంత మృతు తై నవిప్రుల, చెంతయు గృ ధ్రములపగిది నిద్దలు దనుజుల్ 

వంతుల బడీ భత్నేంచుచు, సంతోషీపుదురు దుర్విచారన్ఫూ రిన్. 165 

ఉ, ఇంపుగ6 దారకానికర మెన్నంగ వచ్చు మహీరజంబు తె 

క్కింపంగ వచ్చు నీరనిధికిం గలయూరుల నెంచ వచ్చు నా 

కొంపము లేక నిల్వలుండు గాజియ పెట్టి నికృష్టవృ త్రిచేం 

జంపిన 'తాపసో_త్తములసంఖ్య మయొనర్పంగ రాదు. యేరికిన్, 166 

రుదు రాము డు సుదర్శనమవార్షిని సందర్శించుట. శుణుం- 

వ, ఇట్లు దుర్వారగర్వాతిలేకంబున నప్పూర్వగీ ర్వాణులు ధరణీసుపర్వులవధింఛు 
చుండు నంత. గొంతకాలంబునకు చేవమునిప్రార్థితుం డై యగ స్త్వమునీం 

ద్రుం డిచ్చ్చోటికిం జనుదెంచుటయు నెప్పటియట్ల నయ్యిల్వలుం డమ్మహోత్తుని 

ద్రావ్మూణార్థంబు నియమించి మేషరూపుం డై నబాతావీం జంపి తన్గాంసంబు! 

బకప్పంబుం జేసి పెట్టి యతండు గుడుచు నంత దొల్లింటిచందంబున వాతావిం 

జీరిన సమ్మునీంద్రుండు ప్రహసించుచు నిల్వలుంజూచి యెక్కడ వాతాపి మదీయ 
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వ, 

జాఠరానిలశిఖాపరంపరల భనస్మీభూతుం డై బహు కాలసం చితదురితవిశేహం 

బున యమత్షయంబునకుం జనియెనని పలికిన నన్నికాచరుండు క్రుద్దుండై యగ 

స్తుగ్టినిం బ్రధర్షించిన నమ్మహోను భావుండు మాత ప్రే కు ణంబులనిరీవీంచుటయు. 

దళ్భ ణం బారాతుసుండు శుష్కతృణంబుపగిది దండహ్యా మాన చేవాండై. 

నిధనంబునొండేె నివ్వోధంబున లో కహి తార్థంబు దుష్కరం బై నకర్యంబుం జేసి 
be ద లో వః స్ శ నట్టిమహానుభావుం డగస్తుర్ణం డమ్మహామునిభ్రాతపు ణ్యా శ్రమం బెది యని 

పెక్కు_విధథ ౦బుల నమ్మవార్షి ప్రభావంబు వక్కాణించుచు సూర్యుండు గ్రుం న 

పక్లిమసంధ్య నుపాసించి సీతాలత్ష్మణసహీకతుండై రాముండు రమ్యుం 

బగుతదీయా శ్రమంబుం బి వేశించి సముచితంబుగా నమ్మహార్షి సందర్శించి 

తచ్చరణంబులకు నమస్కరించి యతనివేతం బ్రకిపూజితుం జై ఫలమూ 

లంబు లుపయోగించి యారాత్రి యచ్చట వసీయించి వుజబునాండడు సూ 

రోషధదయసమయంబునం గాలకరణీయంబులు దిర్షి తగిన తెజింగున నమునీం దల $ ్ప 
దునివేత నామం తే ణంబు వడసీ సుతీకోపదిషమారంబుం బటి జూన కీల త్వుణో 
WU) = ఈ ar లు గా లు —ఢ 

చతంబుగాం బరమానందంబునం జని చని. 167 

రురు రాముం డగ స్త్యాశ్మమము (6 జేరుట. చురుం- 

ఇనకిరణాలికీం జొరవ యీని నుహాగవానంబున నయం 

బునం జనుచు న్రఘూ_త్తముండు పొల్పుగం గాంచె మదద్వివేంద్రహ 
స్తనివహతసాలసంగ తపత్రంగవి రావవిరాజితంబు. బా 

వన కపిశోభితంబు ఫలవంతము నైన తరు ప్రశానమున్, 168 

అప్పుడు, 169 

. మిహిరసమాన తేజుడు సమిపగతుండును బూజనీయుం డౌ 

విహిరకులావతంసుపయి మేడలనుండి పురాంగన ల్ప్రవ్చా 
ష్టహృదయ లై ప్రసూనములం జల్లినభంగి మరుత్పగ/యు క్తభూ 
రువాగతనూత్నవల్లికలు రూఢిని జులై లసత్సుమంబులన్ . 1270. 

. అనుపమదీర్ణచాపధథరుః డై నను దత్కరుణాక్ష్రభావసూ 
చనమగు స్నిగ్గగాత్రము నశంక మనంబున జూచుచు న్ముదం 
బనుపమరాగముం జెలంగ నవ్వీలం బోవక నిల్చి శంబరాం 

నలు విశాలనే త్ర ములు గల్లుటకు నల ముందె నెంతయున్, 171 

ఈవిధమున రఘుపుంగవుం, డోవన సౌఖాగస్థగరిము లటుబహాుగతుల 

న్మావమునకు సమోదముం గావింప నుమిత పటిం గని యిటనియెన్.. 172 మయో, ఒం లు య 
-ంధ్రుడు రొముఃడు లత్మణున కగస్త్యా కృమనిశేషముల నభిబర్థించి చెప్పుట, చుథుం- 

కనుం/గొంయె కుంభభవపా, వనపుణ్యా శ్రమము జేర వచ్చితి మిచట 

న్ఫనమృగ ఖగ ములు దిరిగడి, వనవీథుల విగతజాతివై రము లగుచున్, 178 
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క, తరుణులతోడం బెనంగెడు, పురుషులచందాన నిచట భూరువాచయము 
_లరుణలతలతోం బెనంగొని, కర మొప్పుచు నున్న ఏవు కం'కు కుమారా, 114 

నే. చారుషత్రంబు ల నవృతుములు శాంత, ఖగమ్మ గంబులు గలిగి శృ౦ంగారఫణితిం 

దనరు చున్నవి గాన నివ్వన మగ _స్ట్య,మునివర్శాశ్మమ మగు నిక్క మనఘచరిత 
శే, అనఘయెవ్యా(డులోకంబులందునై జ, కరమున ఖ్యాతివడ సెనగస్తుండనంగ 

నట్టిపుణ్యుల యా శ్రను మదిగొల గం క్కొకన్నులకు విందుసేయుచు నున్నదిపుడు. 
చ, కమల భవప్ర, భోం డగునగ_స్హృమహాముని నాథుపావనా 

శ్రమ మిబె ర మ్మటంచు విలసత్కి సలాంగుళిసాలవా స్పముల్ 
క్రమమున సెల్వి యున్మదఖగధ్వనుల న్నను బల్బు చున్నచం 

దమునం జెలంగు చున్నయవి తమ్ముండ కంటివె యివ్వునావళుల్, 177 

వ మజీయు నిమ్మవహనీయా,శ్రమంబు ద్రాజ్భృథూ మాకులననంబును జీరమాలాపరి 
మ్కృతంబును బ్ర శౌంతమృగయూథంబును నానాశకుని నాదితంబు నై యొప్పు. 
చున్నది విలోకింపుము, 118 

శే, నిత్భ్టతపమున మి త్తిని నిగ హించి యఖలహికకాంకు నెవ్వండీ యామ్య చేశ 
మనుదినంబునుమునిశరణగముగ జేసె, నయ్యగ స్తుష్ణనియా శ్రమమదిగొంగంకొ. 

క, మేరుముఖభూమిధరభూ, దారకమరఠ శేవదిగిభతతులకు నెన మె 
యీరమ్యాాా శ్రమ మతిలే, జో రాజి మగు చుం బొల్చుం జూచితె యనఘా, 180 

'కే, అనఘ యిమ్మానివర్యు( జీయాన్యుదిక్కు, నాటపట్టుగం గా కొన్ననాంటనుండి 
యిచట దనుజులు వ ర్తింతురెల్ల ప్రొద్దు, వరమునీంద్రులభంగి నిరై పరు లగుచు, . 

నీ. సాషీరాజ్యుగ ర్వధూర్షవానహుసుశ్వోర్యశోవ ణం జెవార్టినిభా షణంబు 
భృతమహోర్షి వ్యా ప్రవితతపాథో రాశివరజలం జెవ్యానికరతలంబు 
చటులమేషా కారకుటిలవాతావిభతణ శాలి యెవ్వోనిజఠరకీలి 
భూరివింధ్యా ద్రిదు ర్వారమహో క్పేధనాశనం బెనాప్టనిశాసనంబు 

కే అట్టిపరమేష్టిసన్ని భుం డై నకుంభ, సంభవ్రునియా శ్రమం బిడె స్వర్లతుల్య 
నుగుచు రాజిల్లు చున్నది విగతజాతి, వై రమృగపతీ రాతసోదార మగుచు. 

వ, మటీయు భగవంతుం డై నయగ_స్హృమహోమునినాముగ హణంబున నీదశ్నీ ణ 
దిక్ (కూరశ ర లగు రాశ్షుసులచేత ధర్షి ంచుట కథ కష్టం బనియు సజ్జ్ఞనాభిగమ్యుం 
బనియు ముల్లోకంబులం బ్రసిద్ది వహించెం జిరజీవి మయైనయాయగస్త్యునియా శ్ర 
మంబు శ్రీ మంతం బై వినీతజన సేవితం బై యొప్పు నీలోపాముద్రాకాంతుండు 
విశ్రు తీకర్ముండును లోకార్చితుండును సాధుజనహి తరతుండును గావున సమా 
గతుల మైనమనకు శ్రేయం బొసంగు న ట్లగుటంచేసి, 188 

ఉ. ఇల్వలభంజనుం డయిన యీమునియం'ఘు?ల కుత్చు కాత్తు లె 
చెల్వుగ నిత్య మర్చనము సేయుచు. బుణర్భి కభేతిహా సము 
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ల్బల్వోడిం వ్రీతితో ఏనుచుం బాయక తత్క్భృప నొంది యిందు ని 

చ్చ ల్వనవా సశేషదివసంబులు వుచ్చంగ రాదె లక్షణా 184 

ఉ. నిచ్చలు చేవదానవముని ప్రభో చారణసాధ్యు లాది గా 

శే, 

నిచ్చట నెవ్వనిం గుతుక మేర్పడ వేడ్క_ భజించు చుందు రా 
సచ్చరితు నృము_స్పృమునిస త్తముని౯ా సుగుణాలవాలుని 

న్గుచ్చట దీరంగా మనము మోచమునం గొనియాడు టొప్ప జే. 185 

. నరవమురయతకింపురువనాగనభ'శ్చరసిద్దసా ధ్యకి 

న్నరగరుడాదు లెంతయు ననారత మిమ్మునినాథుం గొల్బు చుం 

బరమమునీంద్రుల న్వరవిమా నరథస్థులం జేసి సన్నుదో 
త్క_రమున వెంట దేడుకొని గ్రక్కున బోదురు శక్ర ఏటికిన్. 186 

- కామవృత్తుండు క్రూరుండు ఘాతుకుండు 

పండితుండు గానివాండు శకుండు ఖలుండు 

గూఢవి ప్రియ'కారియు తుద్రుం డిచట 

నిలిచి జీవింపంగాం. జాలం డలపుచరిత. [07 

మును లనేకు లివ్వనమున ఫఘనతపోవి, శేషనిష్టలు సల్చి సంసిద్ధు లగుచు 
దివ్య చేవాలై రవినిభబేవయాన, మెక్కి చనుదురు వారిపురి కక్కజముగ. 188 

"లే. దశరథాత్త్యజ యిచట భూతముల వేతృసురలు ప్రార్థితు లయి మెచ్చి పషరమకరుణ 

శే, 

థి 
వెలయయతుక్వనుమురత్వమలఘు రాజ్య,మిత్తురీ యా శ్ర మమ వా త్త (మిట్టి దరయ. 

-ంర్పుర్టు! ఎత్యణుం డగ మహర్షికి రామునిరాక యొతింగించుట. త్రుథం- 

అనఘ లక్ష్మణ నీవు మున్నరిగి నాదు, రాక యెొటింగించి పుచ్చుము రవిసమాన 
తేజు. డగుకుంభ సంభ వదివ్భమాని, కనవుడు నతండు తీ త్తపోవనముం జేరి, 

క, అచ్చట నొకమునిశిమ్యుని, నచ్చుపడం జూచి దశరథాగ తనయుండుకొ 

వ. 

సచ్చరితుం డగురాముం౭డు, వచ్చినవా. డి_త్తపస్వీవర్యునిం జూడన్, 191 

ఏ నమ్మహోత్ముని యనుజనుండ లక్ష్మణుం డనువాండ నిత్యంబును భృత్యమాత్రుం 
డ నై సరిచర్యాభ క్తియోగంబులం గొల్చి యుండుదు నట్టియేనును సీతయుం 
దనపిజుందం జను బేరం బిత్ళ శాసనంబున దండ కారణ్యంబునం జరియింస జను 

'దెంచినవాం డనవుడు నమ్మునిశిష్యుండు శీ ఘ్రంబున నగ్నిశాలకుం జని య 
గస్తుృని సందర్శించి కృళతాంజలి మె చేవా దశరథనందనుం డగురాముండు 

సీతాలకృణసహీ తుం డై మిమ్ము సందర్శించి మోకు ళుళ్రూవం గావింపం 

జనుదెంచి యున్నవా డని విన్నవించిన నమ్మవార్ది శ్రేన్టుం డస్యత్కులదై వతం 
జైన శ్రీ రాముండు సీళాలక్ష్యణో వేతుం జై వచ్చి యున్నవాం డని శిష్యుని 

నలన విని శ్రవణానందం బనుభవించి శిమ్య నవలోకించి ముద్భాగ్యవశంబున 
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రాముండు చిరకాలంబున కిప్పుడు నన్ను విలోకించుటకుం జనుజంచె నక్మువో 
నిస మాగనుంబు నావేత, జెన్ష 'కౌలంబున నుండి కాంట తోం చై నయదియె 
కసా కల్యాణగుణ నాంద్రు, దు, జె నయారానుచం దుునిం గన్ను లారం ౦ ౫నుంగోని 
'మమ్మహానుభా' వన కతిథిసత్కా రంబు. గొనిం ఛి ఫాల నయ్యెన 
య్ ఆసహి తెంబుగొ6 దోజ్కొ_ని గచ్చుని న నకొండు నయం? సం జనుబంరచి 

లత జుం గొంది రాముం డెచ్చట సునృ వాడు మునీంద్రు ని నిం బ్ర నన సళష్టంబు 

చనుదెంనుంగాక యని పలికిన నాలవ్షుణుం కమ్వునిశివుస్టనిం బోడా (న్ చని 

కీ శ్రా రాముుం జూవీన నతేండు మునివచనం జా శామువ కుం ల చనారబం 

దోడొొని య్యా శ్రమంబుం బ్ర "వేనించె నట్టు ఆ] ఘువల్ల భోం ౨ సీతాబత్ష్మణ 

సమేతంబుగాం బ్రశాంతహరిణోకీక్ల ౦ బొ నతీపో 'ననంబు: బ్ర చళించి యందు 
గ విష 1 బ్రహాస్థానంబును వహ్ని పానంబునో ఎకుస్థ రబ ను నుహేంద ద్రస్థానం రబును 

సూర్యస్థానంబును సోమస్థానంబును భగస్థానంబు ఏ) గుబేరస్టాన రబును ఛాతృ 
విధాత్తస్తానంబులును హేయుస్తానంబును క్యూ "నంబు ను గావు శీ పానం 

లథ య క్ 
ఖును వసుష్థానంబును వరుణస్థాన ఏంబునుగా చిన; కేయ్యస్టానంబును ణన విస్టా నంబును Ro 

మొదలుగోః Xe) జేవస్థాన కరేబు టన్న్ యు విలోకిం చుచుం ౧రమాద్భుతేంబు 

వాందుచుం జని చని "ముక్య చోట శీవర్ణి గల “రెవ తుం 7 ష్ స స తేజు లన 
చ. 

వడ 9 లు నువార్షుబనడును శాశళ్వతుం జె రై నపగ మొవ్స్ 3 మచం దంబున సుఖాపీనుం స కే స్వ ua 
శ స్త్, “డ్ షు చ్ స్ు వ్, గలు చున్నయకు్కుంభ సంభ ననుహర్షి శ్కెష్టుని గవ్వులం జూచి నినయవినమిత లా యె లో (౯ 

అ 1 a qa ఖీ కాన ఇర షీ వ ళా స నాన్న గౌాణుం వై యగుగు చుండె సన్తుహార్షి ముభఖ్యుండును కిళాలకలనహితుం రె 
రా స UPS ర QQ 

“Wm వ శో శో జస వచ్చు చున్న రా; నునంద్రు నబ తనె విలోకించి దిసనం బనవూోంసశంబు డిని 
౧ ౧ 

రయంబున నెదురుగాలం ప జను దంచు చూండో నప్పు శారఘువళ్ల భుండు బత్మణున 

కి టనియె. 192 
రాం 

క, అమ్మని వన కెదుకుగ తీ ప ప్రమ్ధునం జనుడెంకౌడు వృపమ్ములకు నిధా 
ట్రే a bn 

న మృుగునీయన నాదా , ర్భమ్థునం గుంభజుం శటంచు నాచే నెణ్ిగితిన్, 198 

-ంర్లుర్దూ రాము ఊగ స్య మసాగ్షి ని సంభ ఉదుటు. దుం 
/ నం న. స! 

శాప్ 4 జ్య అ చం ఉచ తో స, అనిల లత్ముణుతీ నాడుచు, జవ నాతాకుం డతడు తహ సంఖ్య చుముస భూ 

శ నరా యుత ముగ జని య, మ్మునిప ద్పద్హ ముల వెలుగ వరాదటం అన్, 

కం సదహడి లత్ముణుం శముని, నములకుం ట్ర ఇహం వేసె 'భ యుతం కే 
సుడతిరత్చము సానకి ముద నులరణ (ఇ కం వదక క మునిసదములకున్. 

(4! 

కే, అంత నమ్ముని ౩ఖిరుం డన్నాహోను, భావు నాలింగనముచేసీ బనూూవిధ ముం 
నేను నభినుకింగావిం చి సేసుమరసీ, హార మిగురొ శ్తయాయృండునునుచుం బలికి 

చో న శ ౧ 4 చె ఛాయ అర ఇ అప బున నగ్చించి వాన సస్థధర్శంబున వారికి భోజనం బొసంగి తానును సుఖా 

న, శీధు ంబున వై  శగదేవంబుం గావించి "మొద దల బాహా హ్లణాలికుల సర్గ ష్షిణానం 
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er 

సీనుండై. తన కభిముఖంబుగా రాముని సుఖాసీనుం గావించి రఘువరా తప పస 

యగువాడు పూజస్టపూ జాతి క్ర మణంబు( గావించె నేనికూటసా ఖీ యుంబో లం 

బజరలోకంబునందు 'సమాంసభ షీకుం డగుం గావున. బత్యవాయపరిహారా 

ర్థంబు నిన్నుం బూజించెద నని టికి వెండీయు ని ట్లనీయ. 197 

కేనకాసనా గ్ర భాగమున నుండెడునీకు నీకుశవిష్టర మచ్చు ప కొంత 

రమణీయ చానసభాశా శాలి వగునీకు నాయిచ్చు విమలార్థ రిశోయ మెంత 
క 0 నాహారునకునీకు నీవూబసపలను లేని నిచ్చు ముంతే 

నిరుపముకాంచనాంబరధథారి వగునీకు నీవల్క_లాజిన మిచ్చు శాంత 

భక్తి నేనిచ్చృపుష్క_రపత్ర పుష్ప, మాత్రమును గై కొనుట కాక మనుజవరు 

తరమెటింగినిన్ను బూజింపందరమెనాకు,  మిమ్ముంగనంగొనుటంతియె మేలుగాక, 
. మహాత్తా నీవు సర్వలోకాధిపుంచవు ధర చారివి మౌాన్యుండవు పూజనీయుం 

డవు ప్రెయాతిథి వై చనుజెంచుటవలనలే గృతకృత్యుండ నై నతి నని పలికి ఫల 

మూళలపువ్పంబుల యథేష్టంబుగాం శుగాజింరిచి కన్ముజు ని 'ట్లనియె. 199 

జ ర, ళ్ అత్ను Mee “ గ్ 7 ధా గ్ న్ బి ణి నా గి 

న. రామునకు దిస్యంచాలగు టా బా ఇతూాణీగకోదండంబు లోనంగుట చుయుం- 

తత హే మకనకభూవీ.తవిశ్వకర్శ నిర్మితేదివష్టవె ష్ర సబిత తధనున్ర షష 

(SN 

ళ్ వష rr 

పద్మసంభవద శ్రపరమభాస్క రం శవము టు ఘుకన శ తమంబు 
వ క్రవిశ్రాణికా మయసాయాకాంబకస సంపా: ర్ల దీర నిషంగములును 

రమణీయతరముహో: 'జతకోశ ప్రశ _స్పసువర్ణ భూపి. తీశా తఖజ్ల 

తే,మర్షి నొసంగెద విజయో నుమురవిభుండు 

గ్ర 

p 
కులిశమును బో ౪ గ భాను మలరథాంగ 

పాణి యూసాధనంబుచే చం ౫జి గెలిచి 

భత్రమఖఘున కు6 ద్ లోని శః జరం బూసం 7. 900 

అని పలికి మహోకే =: డు, మునిపతి సత్క_రుణ మణి మోదం బలరకా 
ధనురాదిసాధనంబులు, 'సునమతి రాఘవున కొసంగి కుమ్మి బలికెన్. 20 

నరనాథ నీకు శుభ మగు, ధరణినుతాలక ణాన్యితంబుగ నన్నుం 

బరికీంప వచ్చినందున, బరితువ్షుండ నైతి డషము పలియించె రహిన్. 209 

+ విన్నటనాంటయుండియును బెక్కుసుఖంబుల వర్తమాన యె 

వన్నియం గన్న చాట నిటువంటియవస్థల కోర్వ లేక యా 
పన్నత నొంది యున్నది నృపాలక జానకి కంకు భ క్షిసం 

పన్నతేయు న్నుచిత్వ మసమానసతీక్వము మాకు దెల్పుచున్, 908 
సెరవర సడ్డసౌఖ్యము మనంబున నెంచక యూవధూటి దు 
ర్భరవన వా ససంజనిత బాధం దలంపక భభ క్లివే 

వవస నరణ్యసిమ కిటు వచ్చుట జేసి యపాంనులాశిరో 



కొ, వె 

న్ 

క 

కః 

ఆరణ్య కాండము, 499 

వరమణి యయ్యుం గాబె తనవారికి నిత యశంబు గల్లంగన్, బి04 
వై దేవాపుల్రి బాల్యం, మాదిగ సుఖలీలం జరిగె నటు గాన నున 

ఖేదంబు గలుగ కుండం, నాదరమున నరసి ప్రోవు మనఘవిచారా. 205 
క, ఈలోర్ంబున. బ్రక్చలిక్ స్తీలు పతి సనుముం డైన నసవింతు రతం 

జోలి విషమస్థు€ డగునపు, 'శాలస్యముం జేసి విడుతు రవహీ తే బుద్దిన్ 5 206 

విద్యు చ్చపల తేీము కృస్తోద్య తీక్లతీయు మారుతోరగరిపువే 
గోదో్య గతయుం గై. వాని, విద్యూద్దా త్ర తలు య ఖేచ్చ వివారింతు రిలన్,. 201 

ఏ తాదృశదుర్లోప, వాతపరిత్య క్ష యొన నసుధాసుత వి 
ఖ్యాతిం బొలు పొందు ననస్కూ యాతరుణీపార్వతీరమూాదుల కన మె. 208 

us 

, జనవర యచ్చట లతుణ, జనకసుతలు గొలువ నీవు చరియిం చితి వాం 
పాళీ టో 

ఘన దేశ ములంకృత మ యనవరతం బతిపవిత్ర మై యొప్పుం గదా. oe 

. మహాోత్రా ౫3 సూర్యుం డ డ్ _స్తమించు చున్న వా డీరాత్రి యిచ్చట సుఖంబుండువుని 

పలికిన గ నారఘూ త్త తముండు మునివచన ప్ర కారంబునం బశ్చిమసంధ్య నుపాసించి 
యముని గ్రామణిచేతం బూజితుం డే డై పుణ్యకథేకిహాసంబు లాకర్ణి ంచుచు నీతా 
లత్మణసహి తంబుగా న చోట నసీయించి నుబు నాడు సూర్యోదయంబున 
సానుజుర డె కాలోచితక్ష స్రత్యంబులు నిర్వ ర్రంచి సముచితంబుగా నమ్మునివల్ల భు 
సందర్శించి + నమస్కరించి యతనిచెతం బతపూజితుండై యంజలీం గిపేంచి్ యి 

టనియె, 216 

అనఘ భవ త్రపోవనమునందు సుఖంచితి నేంటిరాక్రి భూ 
శనయయు దమృుండుం గొలునం దద్దయు. బుణ్ధిఫునుండ వై వెన నిక్రా 

గనుంగొని ప్రీతిం బూజనము గ కొనిన నందున రాజకోటిలో 

వినుతికి చెక్కి_తికా భువనవిశ్రు, తభూరియశంబుం గాంచితిన్-. 211 
థిరుఅగ స్తు సని (శరాముండు తెము వసియింప దగిన ప, దేళంబు 'దెలియ6జెప్పంగోరుట . ధ్రుద్రాం- 

వ, ముసీంద్రా సీతాలక్మణ సహి తంబుగా నాకు వసియింపసం దగిన నరమ్య ప్ర దేశం 
బొక్కటి యాన తిమ్మ నీవు శ కాలికసకలబగద్య్భృ తాం తాభిజ్ఞండవు నీకు గో 
చరింపనియరంబు లేదని పీకిన నమ్మునిశష్టుం డొక్క_ముహూ ర్తయి చిం 
తించి విజ్ఞాన విలోచనంబున ఛావికాలవృ'త్రాంతం "బెజింగి ధీరుండై + రాజేం దా 
యిచ్చటిక 'యూజనద్వయమా త్రంబుదవ్వుల గోదావరీతీరంబున బహుమూఃప 
భలోదకం బె దై నపంచవటియనంబరంగునొక్క పుణ్య చేళంబుగలదచ్చోటరమ్యుం 

బుగా నా శృమంబు నిర్మించుకొని యందు సీతొాలక్షణసహితుండ వై విహారిం 
చుచు వనపాస శేవదినసీంబులు పుచ్చుము తండ్రి, చేశ దత్తం బె బె నసమయకో 
లంబు డగ్గజీయం గావున. దీర ప కిజుండ కె సుఫంబుగా రాజ్యుంబు నధిగమి6 ను హో 3 
చెద వెవ్షండు జ్యెష్టపుత్రుండ వై ననీ వీవేత్ యయాతియుం బోళెం దారితుం 

(See 



500 గోవీనాథ రామాయణము 

సి, 

ర్ం 

య 

ల డయ నట్టిదశ రథుండు ధన్యుం డయ చేను గె శీయి దుర ౦ త్రంబును దశ 

రహునీ స్ప నోలాపంబును భోనదాగ మసంబును భావికాలనృత్తాంఠంపును సర్వం 

బును వప స భొనది 'శసపంబున "”నెజీంగి యున్నవాండ, గాప్తున మత్సమేతం 

బుగె. పదీ మహా శ్ర నస 'వాసంబునం వభీష్టంబు గలవాండ నయ్యును బంచ 

వటికిం బె స్లుని “దీంతరంబు గాం బ బలికితి నప్పంచవటీ జేశంబు ప్రాజ్యమూల ఫ లం 

జు నా నాద్యిజగణయాకం ₹ై బె వివికం చై పుణ్యంబు రమ్యం బే నశ్లాఘ్యం బై చ 

యుండ నచ్చట నై చేహి మనోవారంబుగా విహరింపం గలదు సీ వచ్చట 

యభాాసుఖంబుగా 'వసియి ంచి తొపసు*) రఖీంచు చుండు మెళ్లున నీకుం గర్వ 
యాం 

సిద్ధి యగు నని పలికి వెండియు ని ట్లనియే. 212 

bY 

రుద్దు అగ స్వ ప్రవమవోయుని రామునికి. బందసట్ వాసయాగ్య మని యానతిచ్చుట చుర 

జననాథ ముచ్చటే కినతిదూరంబున6 గలదు సాంద్రమధూక కాననంబు 

పరంగ నవ్వనికి ను త్రరభాగమున నేగం గనుపట్టు నొకవటక్షైరుహంబు 

దాని గవ్వల నొక్క ధరణీధరం బొప్పు6 దత్సవిరాపంబునం 2 దనరు నొక 

సమతలం జై న 'జశం బదె యలపంచవటి యనువిఖ్యాతి వజల. దేశ 

. నున వరతపుష్పీతద్రు మమై చెలంగు, నచటి శేగు ,నుటక్ల షు నయ్వుర్కకులుండు 

మానిపతి సత్క_కించి నమస్కరించి, నము డై వ్రీతి నామం త్రణంబు వడసి, 

తానును లత్షుణుండు వి వితతస్ఫుటచాపశరొసితూణముల్ | 

మానుగ చాల్ని మిక్కిలి సమాహితు ల రణరంగథీరు లై 

మానుగ నీతం దోడ్కొలని సమంచిత తేజము వీక్కటిల్ల న 
మ్లానివరోపదిష్ట మగుమార్లమునం జని రవ్వనంబునన్ . ర్ట] త్త 

-ంర్లుర్లూ రామలత్షుణులు జటాయువుం గాంచుట ,శ్రురుం- 

. ఇ జైఅంగున చేగుచు రఘుస త్రము లొక వోటం గనీరి శె లనిభుకొ గృ 

ధో) త్ర తముని వీమకాయు నడా త్తబలు వటను బుణర్టితీము సలీవృద్లున్ . 21ి 
స 

. కాంచి వాని నీశాటునిం గాం దలంచి, ధీరు లై యువ్వండవు నీవు చెల్పు మనిన 

నావిహూంగ మ నాథుండ త్యాదరమున, నినకులులంజూచి మధుగో క్రి నిట్టులనియె. 

. అనఘాత్తులార నను మొ జనకుం డగుదశరథునకు సచివునింగ మనం 

బున నెణుంగుం డనినం బితృసఖుం డని యతేనికిం బూజ చేసి రధిక ప్రీతిన్. 
వానికులం బాతనియభి,ధా నము చెలియంగ' నడుగ6 దడయక యతే౭డుకా 

మానుగం దనవృత్తాంతము, ధీనిధి రాఘవునితోడం 'దెలియంగ ననియెన్.218 

ధర జటాయువు తనస్ఫత్తాంతంబు | శ్రీరామున కెటేంగించుట తుం 

మహాత్తా తొల్లి విరించికి. బుత్రు, లై కర్షముండును వి శ్రీతుండును శేషుండును 
సం శ్రయుండును సనాణుంహపును మరీచియు న తి, యు గ్రతుండును బులసు స్తు పిండు 

ను నం. నికనుండును బ చేతసుండును బులవ పండు ననోవారలు సృష్టి కారణు-ల 
చ చ! eM 



అరణ్యకాండ ము, ద్) 1 

జన్మించి రందు మరీచికి. గళ్యపాహ్వాయుండు పుళై మటీయు టృ ప్రాదత గాంగ 
ప్లసంభ ఫ్రం డ్ నదము నకు ఇటు నది మందికూంతులము. జ ని ంచి కంటు చదితీరు 

దిలియు దనువుం ? గాలి కరముల దాస్త్రయు( గోధవశయు నునువ్రు ననలయు నను 

వారీ నెనమురి ట్రై గవస్టక్ 6 గ తష్టపుండు నివావహాంమై మాకు ముల్లో కోంబులం 

శాలింపం గలవారి మత్సనూనులం బుత్రులం బడయుం గినీన నం దదిగీయు 
దికీయు గాలి యు నీమువ్లుప్టకు ప పతి నాశష్టం బున కీయ నిక కి తక్కిన భ్ ిరక్లిలు పతీవా 
కం బరిగీకకిండ కుండి రామున్రుగ్టీరిలో న బతివిశ్వాన తార శమ్య్ఫుంబువలన నదితీ 

శ్రీయ శ్రీ ంశతో గట్ బేన తలను జ్యావ శొదితుస్టులను ననున్చః నేకానళరుద్రు, ౧3) 
నశ జేసతలం బశసె డితీకీ బలనంక్రు తె న రొశీసులు పుట్టకి క్ “ల్లి వనాాటి 

సుంధర జారలంకథీనం బనీ పీనం బడు దను నను జానికీ హాయ గీ గృవ్రుం వను 
కాసవ్రండు పుమ్తైల గాళిక్ యనుచానికీ నరకుండును గాళ జరప ననా 

రిక్రవ్సు కు గలిగ8 తాస్ర్ర యనునది క్రాంచియు భౌనీయు ధృతీరాష్షయి కొకీయు 
ననుజేవ్రురం సూలం ౫నీఈు కరడు చ్రూంది తఈనుజానీకీ నుతాశరిసులు 

వ్రమై భానీ యనుడానికీ భాసంబులు వుశై శ్యేని యనుకానికే bk 
శ్రరిబులు వ్రు జ్జ లశ రాష్ట? యను చో నీ హ్ పొంసకలహంసచ క్ర రిటులు 

వ్ర నశీ రయు కు వ్! నత వుక్షై నతీకు వినత జన్టి కః గోథనక్ యను దానిక 
మృగీయు మృగనుంద యు వహారీయు ధ ద్రుసుక యు" ఇకో కోరగియు శాాలీయు 
శ్వేతయు సురభియు సరల క ణసంపన్న నగుసురసయుం గద్రువు “ననోపదో 
ఉకుకిరా౭తం లుమ్భవించి రండు న్యూగి యనుచాని 8 మృుగంబులును వమ్యాగమిరిడ 

యను జానికి భట్లూూకంబును నీల వొాలరిబు ల కస్ఫమరంబులును కేేతవాలంబు 
నై కచనురరిటులును జారి యనుడానికి సీంహాంబులును వానరరబులును బుస 

భ ద్ర దుదయకనణానీ కళావతి ఈనుకిరాంతుకు గలిగె నయిక్టిళానతే శై శానకం 
బనుమెహోగ జంబు పుక్తు సకాతీంగీ తనుజానిక దూతీంగం బులు ప్రక జ్ఞా కాలి 

తనుడానికీ వ్య్యాకు)ంబులును సోతాంగూలంపులును బుస్టై శక్ర. శునుచా 
నీకీ డిగిజంబులు పుమై సుఠఖి ఈకుడానికి రోహితీయు గంఫకి్టీయు ననుకూంయ 
లీక్షజు జెన్సీంచి కరి కోహీ.! తనానికి గోన్రలును గంథకిక్టీ ఆనోజానికీ 
వాయంపులునురి గలీగసకన యునుజానీకీ పకా ౫6బు శ శైననక్పంటు లువ క్రై 

గ జ్ర్రున ఆసా జానీక్ బన్నగం బులు ప్రి: మను సనుజానీకి ఇ ప్ర హ్మాత్ శ్రీ త్రీ తు నే న్ కట్టి 

బా పృతుట తై ననానోషనలు జిన్నీ8చికి కోసల తనుజానికీ? నింజశాకి 
భలం సే లైన దృృతరిబులు శ్రేష్ట సాలేయు సుకసశెలీయ అగుశకజ్తువటి శేష జూసు 

కపుకోని నాము. క సనా? నవ్నాప్తరిజులు శ్రమ్టైనంటో సహా స్రశీకుంజై. సశెకారికు 
థక్రణథకుం జ కక కక్ష పప్పే మైకనకశ కళ జుం దును 'సజకుం హన నీక్టణ 
ఫోసకుట నలిగే తక జ కుక సుజోజలరి శ్రగుసీరిపౌలీయు నేనును జేసీ ఆచ 
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తిమిమదుత్చు శ్రి త్రికథ నార్ధంబు సృష్టక్క క మం బంతయు నెణింగించితి నరుణునిభారస్టి 

వేతొక్క. శని యనియెజుంగుము క్యనిపుత్రుండ నై ననన్ను జటాయునునుగా 

నెలుంగు మేను మహోబలుండ దశరథునక సచివుండ నీ విచ్చట వసీంచితి వేని 

భవజ్రామితంబులు దీర్చుచు ఫలా చె యొండుచోటికింబోయినప్పుడు జానకిం 

బరివేప్టీంచి రశ్నీంచు చుండెద నిది దురగ్షనుం బగుకాంతారంబు మృగ రాతశ్నస 

సేవితం బై యుండు నిమ్మహాగహనంబున నముదీయసాహాయ్యం బంగీకరించుట 

న కనశ్యక రవం బని పలికిన నతేనిసలుకుల కొలరి రాముండు వాని వితృసఖు 

(గానెజింగిపూజించి సంతోవీ.౦చియతనిలగాంగిట6 'జేర్చియతనితో; జసఖ్యం బు 

| సారెసా వకు నతనినలన. బితృ సఖత్వవృ తాంతంబు ముదంబున నాక కర్పించు 

చు నతనిం దోశ్డాని సీతాలతుణసహి తుం డె యనలుండు శలభంబులంబో అె 

శాత్ర నులు వహించుచుంగొం జొకదూరం జరిగి నానావ్యాళ సమాకీర్ణ ౦బె నపం 

చవటీ దేశంబు: gy 'వేళించి దిదీ ప్రల జుం డై నసౌమి త్రి, నవలోకించి ముట్లనియె, 

చాడా శ్రికాయుండు వీతాంత్న ఇనహీ కుం 

కం అగణితమహిమాస్పదుం డా, యగ_స్త్యముని చెప్పిన నట్టి యలపంచవటి౯ 

సుగుణాఢ్య చేరికిమి గద, తగి యున్నది కంశు పుష్పితద్రువు ముగుచున్.£20 

6, ఈననవముధ్య దేశము సమ్ముస్ధన వాంబుజలాశయాన్వోతం 

జై నివిధపుసూనసముదంచిత రమ్యూవివాలన్ఫవ మై 

పాననసంయమిోాం ద్ర పరిపాల్యత పోవన రాజిరంజితం 

బై విలసిల్లు చున్న దనఘా మన కీచ్చట నిల్వంగాం దగున్. సున్తి 

క. పొందుగ నీకాననమునం గందువ లరయంగ నీవు కడు నేర్పరి ఏ 

సందున వేడ్క. మనకు ని, ల్వం దగుచో కొద్ది దానిం బరికింపు మింకన్. 222 

ఉ. నాకును నీకు జానకికి నలుష్టగ నెద్ది మనోజ్ఞ మెద్ది ప 
ద్యాకరయు_క్ష న మెద్ది విమలాంబుసమిత్కుశ మూల మెద్ది య 

సోకఫల వ్ర సూన “యి సొంపుగ శోభిలు నట్టిచోటం 1 బు 

క్యాక ర పర్ణశాల చెైలువార రచింపుము నేర్చు పెంపునన్ . కి 

చ, అన విని లత్మణుండు ఏినయంబున నంజలిః చేసీ యిట్లనుకొ 

మనుకుల వరి మూరు గరినుం వగ వర్ష శతంబు వ్రీ తి ని 

న్వనిం బురమందు నొంచౌం బరనంతుండ నె తిని మీరె చూచి తోం 

చిన రుచికస్థలంబున రచింపు మటంచు వచింపుం జెంతయున్. బప 
"తే, అనిన దమ్మునిమాటల కలరె రాజ 

నర్యుం డచ్చట రుచిరనమివాస మొకటి 

గాంచి కరమున నాతనికరము వట్టి 

యెలుంగు నుధుయు క్ష మగు చుండ నిట్టు లనియె. జైన్ 

కంచవటిం వేరుట చైయుం- ల 
టై 



| 
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ం తమ్ముండ యో దేశము ర్క వ్య మె కుసుమితమహిరువా శే) ీయు 

క్ర మై యున్నది యిట రుచి, రమ్థుగ నొకయాశ్ర, నుంబు కచియింపు మింకన్, 

ఘునసురభిగంధిరవినిభ , ననరువాముల వేత మిగుల వ్యావృత యై యూ 
యనువున నెల్లెడ నొప్పెడిం గనుగొంటివె పద్రినీనికాయం బనఘా. వినగ 
మునిపతి చెప్పినట్లు బహూుపుష్పితభామిరుహూప్ర, కాండ మొ 
యునుపనుదంై పాకబకవాంసమరాళవిరాజమోన యె ల 

ప ణుతన వారబుసంభవతరంగకణద దృవగంధవావా మె UU 

గన నగు చున్న డస్పిదిగొ గాతమి 1 కంటి వె యమ్మహోనదిన్, పిపి 

ఉ. ప్రాంశువినీలకం వరవిభాసిత వై మై నీతర_క్షనీలవీ 

pi . సాలరసాలహింతాలతాలతమాల చం వన స్పం దన చంపకాను 

తాంకుపరీతధాతునిచ, రూవృత మై మె బహుగండ సెల మై 

కింశుక పాటలీవకుళ కేతకసాలతమాలశింళుపా 
వంశకరీరచిత్ర మయి వారక పర్వతసంఘ మొ ప్పెడున్. ౬౨9 

(0౫ 
లుంగ మొభనమాతులుంగ నారంగలనంగపున్నాగ నీవారలికుచ 

ఖ హార సన సాశ్వకర్త ధవాంకోలతిల కకురంటకతినిశఖదిర 
కింళుకళ రింశు పావంశ్ పాటలనీపశేతకీబిల్వభ ల్లాతకాది 

. వివిధతరునల్లీ కాగుబ్నవిహిత మగుచు, నీవనం బొప్పు చున్నది యిచట నిలిచి 
యాఖేంద్రుని నిత గ సూడి యలమిసమయ, వాసరంబులుగడపంగవలయునున కు. 

. అని రానువి? భుండు ఫలీకిన, విని మువమున లత్ముణుండు విశ్రుత భంగిం 

దనరారునట్లు గృక్కున, ఘనముగ' నొకపర్ల శాల గావించెరహిన్. 2౩1 
రుయా క్రీ రాయునియ నుజ్జు వడసీ లక్షుణుంశు సత్తశాల నిర్మించుట. చైత్రం 

. అది మజీయు రమస్టి! యు సిఫుఎుయు ఫి శ్యాకారకృతవ్యు త్తి తె దు శ మి వాఖా 

సమా స్త్్ష యః సు స్తంభ యు సుతోభనయు దీర వంశకృతగృప హొ” ర్థ్వవకాష్ట్రయు 

దృఢ పా శౌవపాశితయు. గుశ కాశళర నర్తపరిచ్చాదితయు. సమిక కృతతలయు. 
బ్రేమణీయయు నై యొప్పె నంత లత ణుండు గోడావరీనదికిం జని యందు 
సృతస్నానుం డై జె “నూతనప పద్య్యంబులు సంగ్రహించుకొని సఫలుం డై రయం 

బునం జనుచెంచి వాస్తుపూ జం గావించి విధ్యు క్ర క్షపకారంబున శాంతికర్ల, 0 

బాచరంచి స స్వకృతం బె బె నతేదాశ్ర ముబదంబు రానునకుం జూపీన నమ్మహోను 

భాన్చండు సీశాసహితుం డై పద్ద క్ష శాలారచనావి తేమవిలోకన సంజాతసాం చ్రా 
నందపారవళ్యంబునం దమ్ముని గాసంబుగాల బరిరంభించి దుందుభిస్త్రోనకల్పం 
బశునేరేరంబున నతీస్నిగ్ణంబుగా స్ ట్లనియె, ఇవివి 

శే. అనఘ యద్భుతకర్శ మి ట్లాచరించి 
తీవ్ర సమ్రోద మొదవె సంభావనార్థ 



క్04 గోవీ ఇాద కామాయ అము, 

ముస దగిససకిన్వంగ | మొసలిని 

జేఫ్రొని మనంటుక ముదర 6 జేయు మపుషు, Jay 

కే, ఛానవిదుంగవు కుంథర “కోవిదు(నవ్ర, భునుంన్రు 5 గృతేజ్ఞుం (వ్ర ఏీతకబ్మవుండవు 
వాల కంట్ నై జనవర వటి. కీకథ్థ రదు నోటు కొత జ్ జీడి బి యున్నా నత, 

క్క అనీ తొ అమ్మక న, కుల రాములు వియానుజానిపతుం జై జ 

త్య న గ ఫ్ర పతీయుతీ౦ః బుగగ, నినుతీగతీం బె కటిం శ చేరీం జః be క్రి 

చ, అనీశము వహకొనీప్తూ జనము అందు చు నాకమునందో నఖ Ca 

సనుఃడును జోలె రుచ్య ఫలఅసంభ్భాక మై తీన రారుతశ్చుః హత 

రైన్ న సుఖలం నన్ని దినము గ్వకి యె J మొ నసీయింజ్ ! శరత్ నో 

పతి కేజ్ట్య మై నై వోకే సాంద్ర జగత సి కోల ముద్దతిన్, షక 

ఉ. ఆరఘుదరికే వాస్థినిధు ౫ రి న నాటీ ప 'ఖభోత వేళ సోకి 
పొరల జానకీనహితుం జె తై తభికే. నిష త్త మాక్థి మై 
వాకక గౌతీసోానడి కవ? సృష్టిం జను చరిత పేరట నిం 
పోర బోవు మ్య ర్రిజ్షీ నిన ఆజ్ఞల లమ్మ్ణు( తన్న నర్. లె! 

అత్రిటై అరక గు ద్రోశెజ్ష మునికి 1 పతుకొోలకజకి న నఖిపర్ష రచి చెలం. శ్రుఖీఆ 

శే, బ్రయునదనకీం యెయక్టిది వ్రియము నీకు 
వర్ష మెడ్డానివేత దుశార్షరభాంగం 
క నలంక్ఫత కై కెనచండాన నలరు 
నట్టివలిత జీ నంస్రా స్టే మ యె్ట( “౦౧కు, కరః 

శే, పరల లోళంబు వీకశేర పరువు వర మె యొప్పె | జగతి కళ్ల 
ఈతూపగారబున్రుల నుప వేభ్టేే నకి అటు ల య్య, ఏతీభళోత్టు జ నిపుడు, 

కే, అనకుచకితే నవా గ, యణార్చనముల 
సుకలe ఏత్రకుల సంతుష్టీః పరుల జేసీ 

తుజ్యలు కృకాగతణక కై ఆఈపగతాు 
జ] సల బకిటేద్ఞాక్తు అనే కి ప్పుడు; 940 

క, సంపన్నగోకసము “కై శె, సొరిపారంగ జనపకవజలు కోఖీలు ఈఠిడకా 
సుర పెసల దరికయాశ్రా, అరిపటు లై యుంజో కిపు ఉతాపతులు ఫోవీక్, 

క, కనుల డంతేకి దిగ్భాగము, ననుక క్ర భరత ఈంగక నపకివ్మ్యుత మె 
థకజాక్ జెలువ్రగోల్పజె, శనుదినము వీహీనతిఆక యగునతీమాకే_న్, 94 

క, ఊొకుకకొశ్య్యం డగ నా, హీమునంతుయు దకారగ శకి నేక్షర్టీరుల క గుడుల 
పొనీ కుం డె ఆప్పుడు, ననొజ్ఞకశేకణర్థి సత్య శామకు. డక్మెక్టి న్, 948 

వ్; శటేయ నీళ్యుతు డికస6బుళు కేంచిజోక్టసూకష్టంబు ఖై జై సౌవశొష్టయంిబు కై 
క కోతే రట "కై పటు టుకీతంబుతై. హీ వూపహాకంబుతై శూనాష్ట్రక ణంజు తై 



మ యు చా 
అ యా భాా శాంత ము, 

సుధాష్టహ్నా'కోలరబున సుఖస్పర్న్శంటు భై యత్యంకసుఖసంజచారంబు ఇ సుభగా 

దిత్వుంబు లి దుర్చుగ వొ యాసలీలంబు ఆ యొప్పు చున్నయసపి రాత్రులు నివ 

శ్రా నాద్భ్ జేకభోగిపర్ళింకంబు శై తుషారభూసరంబు లై. శీతస్పర్శమారుక 
సమేతంబు శై పుమ్యునీతంబు లై యతిదీర్ష్యంబు లె చనుచున్న వదియు J 

క, హీమధూసరనుండలుం డై, సముదితరవికరగ్భహీత సౌభాగుుం కై 

శమలారి యొ"ప్పి గగనప, థమున వినిళ్ళా సవులిన దర్పణము కృియన్ * 245 

“కే, నరవరో త్తమ పున్నమునాఃటిపండు, వెన్నెల తుపారమలిన మై వివినపీథి 

నాతపశార్ధిను మైనధ కాత్త్మజూత, పగిది కోఖించ కున్నది భొను క్రేజ. .. 146 

౪ తదయక నతిశీతలుం డగు, పడనుటిగా డృడరి యిపుడు ప్ర లేయను'చేం 

కడుపంబడీ వనమున సుడి, సజు గంటివె జేక కగీగుణశితలుం దగుచున్ 

¥, ననిబొవ్పుచ్చన్నంటులు, ఈుదగోథూూహానిగ్టీతరటు అనపీవీన బుల్ 

కవి నోడముజేళ సారస, రవములు రంజితము లయెన్టి శాథున కరే, 948 

క, పరిపూర్మతండులము త్రై; నికుపమఖష్టూరపువ్పనిభ కణిక ము శై 

వరకనకచ్చవి శాలులు, కరము వినన్రంబు అగుచుం గ్రాలెడుః 6కే: 249 

క, రవుణీయకీల దూాచి'తె, సముదితు. కగుహేళిసొాబగు చన దూరమున 

హైశజాలపకీతవుయూా,ఖములం జందుకునివగిదిం గొన నయెస్టోన్ , ర్క్రగ 

శ్రే. విను ముదయవేళ నగ్రాహ్యూప్క్టు మగుచుం 
జకం బదభాన్టహ్నామున సుఖస్పర్శ మగుచుః 

గింబెకక్లున మై సముదంచితముగ 
అ వ్రాలి గంటివె యాతపంబు, తిరి! 

శే, నుహి తముకాఫలసమో న వందు, జాలపరిపీ_ క్త ళాడ్వులసహిత మై 

టానఘూాము 'బొలాతీపకలిక యగుచుంజ త్రగతి నున్న దిళ్రుడు పీషీంపు నోథిప 

శే, జేక వనగజ మత్టంతతృమీత్ దాగుడు, సారి క్ర తరి శీతేసలీలరిటు సఠిస్ప సృశీఆచీ 

కహాశప్ర దోస్స ఏక వై తేష్టవశ్ రపు వీలక ౬ గ్రక్మజే ఈడు నోశ్నడి కరము కోరియే, 

శే, హంస జశక్రాడిపీహా గంటు అంటు చర మూ, ఆ యుక్టి సక సీజల సమాపవరి ద చేరి 

ఆనీ కళాతులంకకె జలంటుకల డగ కద, గొహాకరిబు గావింపవ్సు మప కర్మే, 

వ, మజీయా నీవనపరి కే లకక కనకం కుత పల్ల వపుటంటు తై యకకిపతిత్ 

సీచోరతకుశ్యశ్నంబు లై పగకభ్రక్పంటు తై యాకతీక6 మై శనిజ్రాతముంటుచేతే 

చాజోష్టత జై జనిశొతమాంబుజేత్ ముకళికీనే త్ర ంటు తై ప్రనుపృంబు శై పొని 

జకోజ్కీఆ జోప్టుటోన్న వదడియునురిగొక్,. 
బకర్ 

శే, జనవీకో శ్లహ బాొహ్పనంభన్నజెలటు, లై రుత కే విట! ఆట లై ఓ కకా క్ట 

జాలుకోడ గృ కటకు త్రై గ్రాతాఊఈన్న, వలపే కిలే పలోకీఠపు త ద్రిన దల, 

క, అనఘా హినుపాతక్షున, భుకకీశేతక్టిమున నుక్లకకుగిక్యు దక్షం 

“టక 



506 గోరీనాథ రామాయణము 

బున నగముమిోం౭ద నున్నను, వనములు రుచికరము లయ్యెనరుస నివు డిలన్. 

తే. పటుజ రాజర్జ రీ భూతపర్హ సీర, కర్ణి కాకేసరతుపారకణపరీత 

నాళ శేషంబు లగునలేనముల చేతే, నుర్వి సరసులు కోధింప కున ఎ నిపుడు. 

=ందుడా: లక్షుణుడు రామునకు ఫరతుగుణముల నభినర్జించి చెప్పుట. శుఢుం 

ఉ. మానము 'రాజస్టభో గములు మాని మహాోత్తుండు వై కపట్టి సం 

తానిత వంశధర్తుండయి తొ సస వేషము చాల్చి యి శ్రటి౯ 

మానక నిన్నె నిత్యమును మొనసవీథి దలంచి దుఖతుం 
డె నెటీ దక్కి శీతమహియందు వసించి తపంబు సల్పెడిన్. 209 

తే, అనఫుచారిశ్ర, మనయట్ల యాభరతుండు, నిత్య మిక్కాలనుందున నిద్ర లేచి 
ప్రకృతిపరివృతుండై. కోడుభ కితోడ, నరుగుచుండు స్నా నార్థంబు సరయుకోడకు. 

క, అతిసుఖసంవృద్దుండు ఫఘనుం డతిసుకుమారుండు భరతుం డత్యంతహీ మా 
ర్షితుం డయి వేశువ నేక్రి కి యంగుతుకంబున సరయువందుం గ్రుంకు మహోత్తా, 

స్, కంబాతచేత్రుండు కమనీయగాత్రుండు నీరద శ్యాముండు నిరుచరుండు 
ఫీ మంతుంయను థర ర్మ శెవధి మధురుండు హీనిషే. మధుండు జిలేంద్రి యుండు 
సత్యప్ర తిజ్ఞాండు స సత్పి9య భామియు నమపమభోగాష్ట్రం డార్య చప 
సకలశా స్త్రార్థవిశా రదుండు మృదుండు వర్షనీయుండు ౫ గురునత్సలుండు 

తే, న కయీినలీదనుం డట్టభునుండు దీర్చ కాలము సమ _స్తరాజభోగములు విడిచి 

నిశ్చేల క్రీ వతి నార్యునినిను భజించినండున మహాత్మ కృతకృత్యుం డయ్యం గాదె, 
న. దేవా మహాత్తుం డగుభరతుండు తాప పసకృత్యంపుం 2. న కొని నీవ్ర వనస్టుండవై. 

నను ని న్ననుసరించి వివిధ భ కల చేవించుచున్న కారణంబున నతనిచేత నాకం 
బుజయింపంబడి య నదియునుంగాక మనుమున్టలు వితృస్వభావం బనువ ర్రింపక 
మాతృస్వభావం బనువర్ధింతు రనియెడు ప సిద్దం బై నలోక' ప వాదంబు మాళ్ళ 
కృతానయపరిహారంబువలననాతనిచేత 3 నన్యథాకృతంబ య్యుననిపలికి వెండి యు, 

తే, అనఘణారిత్ర దశరథభునంతేవాని, కరయం బత్ని మొ భరతునియంతవాని 
కంబ యె ఖ్యాతి వడసిన యటికె క్క కెలమీ నీక్రూరబుద్ది నేండేల ౫లి౫. 264 

కే, అని లజ్మ్ణుండు న్నేవాం, బునం ౬ బలికిన నాని చేహాపు క్రీ విభ. జా 
జననీపర నాదము విని తనమదిని సహింపలేక తమ్ముని కనియెన్. 26ర్ 

శా.కారుణా్టిదిసము స్ప ససద్దుణములబం గన్పట్టు వై కై శేయివై 

నేరం బేల వచించె దీవ్ర మృుదుని౯ా నీర రృత్పరుం దత్సుతుక౯ా 

స్ట్ శరమ్యుం బ్రణుతలింపు మువ్విభుని సౌశీల్యం బె ముఖ్యంబు గా 
శారామామణిచాస్ట్ర మొన్న వగ దోయన్షా. ప్పవంకో తమా, 266 

"కే. అనఘచరిత దృఢ వ్రతీమయుుని వన వి హారనుందు సునిశ్చితమయ్యు నాదు 
మానసము భరత స్నేవామగ్నమగుచుం దరలతనహీంచుచున్నది మరల నివుడు, 

క! 



ఆరణ్య కౌండము, 5017 

కే, అన్ఫుతకల్పంబులు వ్రీయంబు లతిమృదొలము 

లనమితిసుఖ్లుక రములు మధు రార్థ్యయుక్ష 

ములు మనోజ ౦బు లద్భులో జ్ఞ వ్రలము లైన 

ఛభరతువచనంబు అంతయు నుజివబడవు, రీ (లై 

క, పరమార్థ విదు(డు భరతుడు, సరసాత్తుండ వె వై ననీవు న్ు త్రుఘ్నుండుల్ 

గుగునుతీ భజింప సంపద, యిరవం బెడునట్టి కాల మెన్నండు వచ్చున్, 269 

వ. అని బహు ప్ర కారంబుల విలపీంచుచు రాముండు వీ యానుజసహి తంబుగా 

గోదావరీనదికిం జని యందు గృ తాభిసేకుం డై తదీయపావన జీవనంబుల దేవన 

సితృతర్పణంబులు గావించి పార్వతీవిళ్షునహితంబుగాం గృతాభిపే.కం డైన 

భగవంతుం డ డగు దునిచందంబున నందం బగుచు నుదితాదిత్యు నుపాపించి 

జేవతోపా స్తిం గావిరచి గృోమ్మణ నిజా శృమంబునకుం జనుబెంచి ప్ర్రాతేర్లో 

వమూదికంబు. గావించి పర శాల బ్ర వేరించి తన న్యధ్య చేశంబున స తామర 

బుగా సుఖానీనుం జై చిత్రైనమన్వితుం జై నచంట్రుని నిభంగివెలుంగుచు మవార్షి 

పూజస్టమానుం జై లత్ష్మణునితడం బుణ్యక ఛేతిహో సంబులు వక్కాణించు 

చున్నసమయంబున, 210 

దురు శూర్పణఖ రాముని (జూచి మోపిొంచుట. శ్రుఢుం 

చ. దశముఖచె దై త్య రాజ గిని చారుణలోచన లంబజిహ్య దు 

రన దురా గవాప్రబల తావికటీకృతచి త్త త నీలవ 

డ్డ శిఖరితుల్య గాత్రి మొకరాతసి ళూర్ప్చుణఖాఛిధాన యా 

దశరథవుత్రునాశ్ర ముపదంబునకు౦ం జను దెంచె లీలతోన్. వ్ల 

వ. ఇప్విధంబునం జనుదెంచి, 272 

స్రీ ఇందివర శ్యాముం గందర్పృసమభాము నాొజానుబాహూు నీలాభ్ర దేవం 

గమలపత్ర,ని భాతు విములశోభనవమతు నతిసుకుమూారు విశ్రుతపహారు 

రాజచిప్నానమేతు రాఘవాన్వయజాతు దరహోసవదను ఫోందర్యసదను 

రనుణీయగుణజాలు విమలవిద్యాాశీలుం గరుణాలవాలు భాసురకపోలుం 

"లే,.దరుణయావనకలితు సీతాసమేతు, ఘనజటాధారి వల్క_లాజినవిహారి 
రొమునండందచూచి శూర్పణఖ బహుళ, కాముభారావసన్నయె కదియవచ్చి, 

సీ, తనదుర్ముఖత్వే మాయనసుముఖత్వంబు. గాంచి రెంటికి నీడు గాం దలంచి 
తనవముహోదరమునాయనవృ త్రమభ్యంబు (గాంచి రెండొౌకటి గా నెంచికోనుచు6 

దనవిరూపాతు లాయనవిశాలాతులుం బరికించి సరియకాం బ్రస్తుతించి 

తనతామ కేశ మాయనసు శేశము జూచి తగు నని డెందానం దనుక మూని 

కేతనదువబార్షక మాయన తరుణతయును 

దనవికృతమూ ర్తి యాయనవినుతమూ ర్తి 
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క్] 

ర్ట - 

త్రన దు భి పవ వో టో 
lig 

గోవీనాథ రామాయణము 

భూయ నను నొక 
' ల్ ణ్ ఖనన wh gE బవ = క ట్ en 

మరీ యజ్ఞ స బుడి జౌ షపనుచు దంచి, 
ల 

ఒంయ్టుల్థేం నోర్యిణంఖు రొమానీకేం దనఫోబింబు పల్చటి, శత్రుం 

అరఘుభర్తి కట్లనీయ నద్భుతివాపళ్ రాసు లింపు సొం 

erty నన ప్ర చేశమునకుం జనుజెం చితి చేట నీవు సీ 

వేరును నీదుచదందమును జేర్కొను పింతయు సోకు నొవుడున్, 

శా ఆరతోంగన( జూచీ యి ట్లనియె వానూథీళుం జెన్నండు మీ 

జ 

ఢాష్టరూపంబుల బల్కు డ ట్లగుట నయా "కే బిశేపీంచి కే 

జారణ్యష్థేలీ నొ క్షమా ర నియమవార్టిన_క్తీత్రో నుండీ మి 

ఛాక్టికాపంబులం బల్కు ణే తీగ స్టకీయం మై నవృ్భశ్రాంతమున్', 
కలం శెకహేదనీకరశీఖామ ణే పం_క్రీరభుంషు నోట న 

య్యలుచరిగత్రు పుత్రు శ ముజాఖ్య మనీషులు కాము డంటో రీ 
జలరుహూమి త్ర తేజు కనోజన్తుండు లక్రుణుం కరిత్రు వీని సీ 

నాడో 

యలీకళ నాదుపత్ని జనకాత జ జానకీ యందు రీబికక్', 

జనసీజనకులచే ని, ట్లనుపంబడీ ధక్త శాంతీ వై వీరలల జో 
పటానీ మునీ శేషము: వ్ కోన, చనుజెంచితీ నీవ్వునమున 6 జరియించుట పన్ 

నిల జూడ ఆాతసాంగన, యని తోలదుచు నున్న ఉచట్ కరుజెంచుట ' 

గలడు సీడుకులన, రృనములు నీజేకు మ పని 
నా 

మోకు. దడయక పెపుదకో, 

ఈతునీ సీ తొనల్ల భోం జూచి మదన కొమారసశ్ 5 
వాష్ట్రపిస్థ్ర ఈగుచు వసం జన, ఫానం బప్వభూన శెజుకవడ నీ ఖ్లనీ యెన్: 
వల చలవ మస ష్ష్ జఫ పు శ మల భాం. స బన హూ బరి శ ణా ॥ 
అశభాచరిత్రై 3] దటి సరికే తేట జే ల్పెన6 జత్రిగీంపు క్స్ 

వ్వనముసన శొంటి మై సకలనన్య్టభ కరకర నై చేకిరితు శ 

శ్ననుపమకీల కూర్పుణఖ యంత్ర నకు స్పనీశౌటకోటీళో 
పళుఖేకే శెక్కితి సు | వనవ్ క్రు త కౌవాగ కీత్వసరిపదన్, 

క కం Be సవ్య మం ల తభ సట పమ చలు జై లా అనిపామగ ర్వ పట్వ తీ బటోక్సీకల్పకు. తై నశావణుంి 
ట్ 

(es 
స్ 

నా. wot de ప | న ష్ య నా య లా fF పసి he me om (న 

నుపకుఘోారినీద్రు€ డగునొడికోకరారుండు కుంభ కస్టు(క లొ 

ఫరా క మంటు సుబి'కేక పిళీవుణుతకొ జగన్నుతులొ 
ఫితీపరో కొ పుల్ గలరు భౌతీలు వువ్రగరు నాకు భవా, wy 

ఖరుల తన దూతం డస జోగి షక కెక్కినశాకనేండ్రు లీ 
ఆ గఆ రిఠిక్ శానణాన్త శతు జౌొరీి€ బకితేర్టజకచి కై 
వవ దిదర్టి వంగ క బీనీఆ శ రీకున్ నిన్ను జూచి ఆక 

వారక నీటు ఇక వచ్చితీ నుక్షుభాక్త నై. 

స 74 

ఖేర్ 
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స్తీక్షడ్ణ 

పకకి 



అరణ్య కాండ ము, 

శ, నునుజన రేణప్టి యేను బవుుచూయలు చేర్చినదాన గొముగా 

చ, 

క్ర 

పను బలవ తురాల నరిభంజనలీలను గాన నన్నుం ౫ 
కాని సక లీష్ట్రభోగము లకుంకిత వై ఖరి నొందు మక్కటా 
కనికని దినియంతటి వికారపుం బొత్తు మనంగ 'నేటికిన్, 

చక్కనివారిలో మిగుల. జక్కంనివాండవు నీవు నన్ను బోల్ 

చక్క_నికొంతం గూడి బలుచందములకా సుఖయించు టం తె కా 

కిక్కుటిలాంగితోడి చన వేటికి దీని. బరిత్యజింపు మో 
చక్కె_రవింటిసామి నెకసక్కెము లాడెడురాజనున థా, 

. ఇది వికృతాస్య నీకుం దగ దీసతి పె ననుర క్తి గూర్చ రా 

దదయతో ని గ్రహింపు మటు లై నను దోసము లేదు గాన నీ 

హృదయమునందు. గూూర్త్మి సాయి నింత కొడంబడ వేని లతణుం 

బదపడి దీని నే నిపుడు పట్టి గ్రృసించెద నంతం దీజెడిన్, 

చుడు శూర్నణఖును రామలక్ష్మణులు పరివాసీంచుట, శుధుంా 

అని చుప్పనాతి వలికిన, విని రాముడు చతురవాక్య్ళివిదుం డగుట మనం 

బున గర్భం చుచు జానిం, గని చిజునగ వంకురింపంగా ని బ్లనియెన్, 

. నినువంటిరూ పవతి నెందును గానక తొలుత తగినదో తగనిదొ కె 

కొనినాండ దీని వేజొక, వనితను నది నింకం గోర వచ్చునె నాకున్. 

, కన్నుల కింపు సేయు నినుం గై కొన జూచితి నేని సంతతం 

బన్నిట నీకు నీమగువ కాజనితిఅనిపోరు గల్లు సౌ 

ఖో్గన్నతి లేదు మేల్పడినయోవ నలంచిన దోస మంటి వే 

నిన్నును గై కొనం దగిన నేర్పరి నాయనుజు న్వరింపుమా. 

ఇతండు సువీలవంతుండు సహీనబలుండు సుదర్శనుండు నా 

తతభుజవి క్రముం డకృతదారుండు నీ కనురూపుం డై నభ 

రృ తనకు భార్టుగాం దగినదాని నొక _ర్తెను గోరు చున్నవా. 

డితని వరించి తేని భజియింపుదు నాజుడి లేనిసౌఖ్యమున్ = 

509 

జనర్ 

విర్ర 

290 

, కావున సూర్య ప్రభ మేరువుంబో లె నీలత్మణుని భర్తగా భిజింపు మని యిట్లు 

రాముండు పరవుదయాళుత్వంబునం దనయందో. గావుయమోపహాంబులచేత సమా 

ప ) నీవ క్ట క్షం చ్రి 
గత రమైనయువలిని ఫీళ్రుంబున ధిక్కరించిన దుకిఖంచు నని తలంచి క్రమ 

నం దిరస్మ_రించువాం జై పరిహాసవచనంబు( బల్కి_ లవ్మణుం జూపిన, 
షా 

మనమున హార్ష ౦ బడరయగ, దనుజాంగన కానుబాొ ఆదళితవాడదయ గా 

అబు 

291 

వున నది యొకనిజ నున్నిగ్స, క్కునలత్మణుం జూచి పల్కెంగోర్కులు నిగుకన్. 

చక్క_నివా౭డ విను నృపస శ్రమ చక్కనిదాన నేను బెం 

"పెక్కంగ నన్ను. గూడి చరియింపుము కాననభూమియందు నే 



510 గోవీనాథ రామాయణము 

వః 

ర్, 

ర్, 

క్ 

క్, 

క 

శే, 

తే, 

య, 

sly 

న 

నిక్కము నిన్ను. గూడి రినిరృర కాన నక ందరంబులం 
'బెక్కువిధంబుల౯ సుఖసమృద్ధి వహీంచెద సొంపు మణ గన్'. 298 

అనిన విని వాక్య కోవిదుం డగులత్రోణుండు చిబునగన్రు నగి యు రక్రంబుగా 
దాని కీ ట్రనియె 294 

దాసుడ నగుననుం గ కొని, దానివి గా నెట్లు నీవ్రు దలంచితి వోహో 
నీసరస మేమి చెక్పుదు, దాశరథికి నేను గూర్చుదానుంం గానే, 995 
ఏపగిది నైన నధికునిం, జేపట్టిన నలయుసుఖము చేకూరుం గా 
క్ పట్ల చీనకుని నను, జేపట్టిన నేమి సుఖము. జెంబెదవు బలే. 296 
కావున రామునిం గై. కాను, మానృద్ధం గరాళ నసతి నీవికృతాంగిం 
గేవలత విడిచి మోదం, బావపహీల న్నిన్నె వేగ యవలంచించున్, 591 
నీచక్క_ందనము పోలం, జూచిన చెవాగ్టీర లెనం జొక్కరె యిపు డే 
లా చింతించెదు విభు జేే లా చేకొనం జ కమ్మువోత్తుం ద్రార్థింపు మింకన్, 298 
నీరూప మిది గనుంగొని, వారక నీతో డిపొందు వరించి లయం 
చార మనుజాంగనల నె, నవ్వారు విచకుణులు గోర వత్తురు చెపుమా. 299 

దుర కెరార్పణల్లు నీరను (మ్రైంగెద ననుట. శురుం- 

అనుచు లత్మీణుం డాడ్ినయతని పలుకు, విని దనుజ పరిహోసానభిజ్ల యగుట 
దథ నుని నమ్మి నిర్నతోదరి క కరాల, కావమాహిత యె పల్కె_ రాము జూచి, 

ఈవిరాప నీయబల నీన్ఫద్ధ నసతి, నిర్నతోదరి విడునంగ నేర కిట్లు 
లమితస త్త్ప్రను స్వచ్చంద నై ననన్ను, ముంచిన కృ పారసమున గామింపవై. తి, 
ఇప్పుడు నీవు గన్లానంగ నీమనుజాంగన మ్రింగ పుచ్చి నే 
రొొప్పులో ని నిన్నుం గూడి ముదమొప్పంగ నిందు జరంతు జూడు మం 
చప్పుడు చుప్పనాతి రయ మారంగ రోహిణి నుల; క-యట్ల యా. 
కప్పురగంధినిం బొదువంగా గమకించినం జూచి యుద్దతిన్. 802 

* ఆరఘునాయకుండు జన కాత్త్మ జ క ట్రభియంబుం జల్చీ యా. 
. దారుణశరావనీం బదరి తమ్మునిం గన్లొని మయూనృశంస ని 

భ్లూూరక చూచు చుండ దగ దుర్వోసుత న్పెనరించు చున్న ద 
య్యా లె శితాసిధార రయ మారం దీని విరూపం జేయుమా, 808 

=ంయిరు లవృణుండు పా ర్చణఖుయొ క్క కర్ణ నాసమును నేదిందుట, ర్రైద్టుం- 

, అన విని ఆఅక్షణుండు భయదాకృతి ఖస్తము 'శేల బూని యా 
దనుసుత కర్ణ నాఫిక్ ముద గతం గోవివం బ్రావృడంబుద 
థ్యనిగతి చేడ్చుచు న్రుధిరధారలు గొజింగ ఫఘోరరూప్ర యె 
తనదునిమూప తా గతిక కం చద్దయు: గుందుచు లజ్ఞ వుట్టంగన్. 804 
అక్కడ ణ్రాసే శీను గతి సంఘి9ియగావాతి భూతధాత్రి యుకో 



ఆరణ్య కాండ ము. 511 

గృక్కదలంగం బాణి ఘనకాయు దురాత్తు మహో గృ చర్శను 

వక్కనిజేనిం సూ9రతీరరాకససంఘసనాన వృతు నరు 

న్లోక్కున జానీ తత్పరిసరంబున ప్రై వాలె మహోేల్క_3ె నడిన్. 805 
శే, ఈకరణిం గర నాసవిహీన యగురు, ర క్షధారోతీ తాంగి యె వ్రాలి యున్న 

భగినీం గన్లాని యిట్లని పలికె రాత్రి; చరకులసరోజనిసహా 'న్రకషడు ఖరుడు. 

ఉ లె వ్యిటులా_ర్త రవై ' కళవళించెద వేటి! సంభ్రనుంబు శో 
కమ్మును మోహము న్విడిచి గృక్కున నీదురవస్థం జెప్పు నా 
కిమ్మయి నీదుముక్కు సెవ్రు తెవ్వండు గోసి విచూపం జేసె వ్వ 

కమ్మగ సర్వము న్లెలియ(గా వినిపింపుము చింత యెటికిన్. 807 

చ, ఎలక దుర్వివరబు మది నెన్వండు గోల జూచె గుండలి 

న్షరమున గ్ నెవ్వం డలకాలుని 'నెవ్వుం జెదిర్చె జిచ్చులో 

నుజుకం దలంచె నెవ్షీం డెవం డొప్పె గళంబునం గాలపాళ మి 

ట్లురిగొన నెవ్వం డాసగొ నె నుద్ధతి మృత్యువు వుతోడివై రమున్, 805 

చ, స్థిరమతి నాకు వి ప్రియము చేయు జూలినపీరు నుర్నిలో 

నరసీనం గాన మిష్టాడు న రాసుర దై న్ పతపన్నగాలిలో 

నిరుప మబాహుపీర్యమున నిన్ని టు పట్ట విచళూపం జేయంగా 

వరుస సమరం డై నబలవ తీరం జెవ్వండు వాని. జెప్పుమూా, 809 

ఉ. హెచ్చినకోపవేగమున నిప్పుడె దారుణనాణసంహతిం 
జెచ్చెర వానిగుండియలు సింఛెద నెమ్ములు సర్షీమర్శముల్ 

వ్ర్మచ్చెదం దచ్చరీరరుధిరంబులు "కాల్పులు గట్ట 6 'జేసెన 

న్మచ్చర మంకురింపం బ్రసభంబునం బుచ్చెద. గాలుప్రోలికిన్ , 810 

క, భీకరశరమున నరి నొక, తాంకునం గూలంగ నేసి తక్పిశితముచే 
నొంకలిం ద్న్చెన గృక్కు. న గాకోలూకో, గృజంబుకే ౦బుల కాజిన్. 811 

చే, రాజవహాంసంబు వేగ నీరంబుః కోనల గలసి సి యున్న &ీరంబు నాకర్ష కరాంబు 

సేయుగతి వానిప్రాణముల్ నితశిలీము, ఖముల నాకర్షణ మొన క్తుం ా టెనేంయ. 

క, కదనంబున నాచే నటు పొదువం బడిన రిఫునిం బ్రో న బురహూతాది 

త్రీదశవరు లైన శక్రులె, విదితంబుగ వాని తెజి(గు వివరింపు తగన్, 818 

౨ధ్దుర్దు శూర్పణఖ తనదుగిఖంబును ఖరాసురునితోం జెప్పికొనుట. శ్రుతుం- 

న. అని రణా గృహోేద గ వ్యగ్రాయమానమానసుం డై ఉ పలికినఖరాసురుని వాక్యం 

బులు విని కోకబాష్పాథా రాపూరితేను: కుయ్ నూర్పుణఖ యి ట్టని యె, 814 

చ. తరుణులు నూపవంతు లతిడాంతులు మరాలపఫలాళను లును 

ల్బరసిజపత్రలో చనులు సౌముులు దాశరభు ల్బ (ధర్మ శీ 
లురు సుకుమాకరు అద్భుత బలు స్ప్రనవల్క_లు అన్నదమ్మలు 
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నరసులు రానులక్షణులు నాః గల రిన్షణు దండక కొటనిక్, g 

కో ఘనరాజచివ్నాకలితులు, సనయులు గంధర్వరాజసము లగువార్రి 
న్షనుంగొని కేల్బులొ నునుజులొ,యని యే నరయంగం జాలనై తి సురాజ్, 3 

ఉ, వారిలనడ్టిహోరములు వారివచోరచనాచకుక్శ తుల్ 
వారిమనోజ్ఞ 'వేషములు వారిసమ గ పటు ప్రతాపముల్ 
వారిపరా క్రమ కనుము వారిశరాసననై పుణంబు నె 

వ్వారికి లేవు ముజ్జగమువారలలోపల నేమి చెప్పుదున్, వ్ర 

తే, దంతియుగమధ్య గతనాగకాంతం బోలి, దినని శాంతరగతసంధ్యయ నం౫ "చా 

నడునుంగాంచనమణిభూవ ణప్ర పభూమి, తాంగియెయున్నయొకచకోరాత్న్ ౫౦, 

నం వినుమా కాంతనిమి త్తం, బున న ్ననోర్వక భయదకూపమున నను వెసలో_ 

గొని వారు శాతఖడ్షం, బున గోసిరి గినిని నాదుముక్కుుం జెవులున్. ర 

క మాయన్న ఖరుండు విన్నను, మోాయుసుజున శేరు వచ్చు మోందెజింం మును 
డీ యన్న వినక హోసము, సేయుచు న న్నంగవికలం జేసిరి కడిమిన్. 8 

ఉ. ఇ్రమ్మెయి నాదుముక్కు సెవు లెవ్వండు గోసి వియాపం జేసె వాం 
డిన్మహి వీదుబాణముల నెన్నండు గూలుం దదియర క్షపూ 
రమ్మును దానిశోణితముం ద్రావంగ నెన్నండు గల్లు నాకు నీ 
యుమ్షలికంబు దీర్చ మసురోత్తమతోడ జనించినందుకున్. లి 

చ, అన విని దుర్శదుండు ఖరు (6 'డంతకుకై వడి? బేర్చి క్ర క్ర ద్దుండై 
విన విన నెట్టి వ వింత పృథిపస్టలిం బుక్తై 1 ఫరాసురానుబ 

న్శనుజుం డొకండు నట్టుకొని మానము గోల్పడం గర్హ నాసముం 

దోనిమి వికూపం చేసె నహ దోర్చల మెంత ఫ ఫఘనంబు వానికిన్, త్రి 

వ, అని పలికి క్రోధమూర్భావిశేవంబున మై మె మణిచి రణలంపటుం టై యన్న లి, 

వివుతుండు. కై 

క, పదివేల మదగజంబుల. కదుపునకుం గలబలంబు గలరావేసులం 

బదునలుగురం గనుంనొని కనవృులొదవల నిట్లనియె ఘనరవో గృరవమున నొ, టి 

చుడు ఖరుండు శ్రీ రామబకుణులం జంప జకుర్షశ రాక్షసుల బంపుట. ర్రైద్చుం- 

ఉ. ఎవ్వరొ వత్తు లిద్ద జెకయింతియు6 గూన్వున దండకాటవి౯. 
దవ్వుల నున్న చారణ యుద గ్నబలంబునం గిట్టి మార లా 
మువ్ర్వర ప్రాణము & లాను డ మోఘకరంబులం ప్పనాతి తా 
నవం ద త్రనూరుధిర మంతయు డావాము దీజు. గ్రోలెకిన్. తి 

వ. మదీయభో నివి యగుకళూర్చణ ఖయభిప్రాయం పి బున్నది గాన్రన నవు మ్స ర్ప్ర్య్రుల 
ధించి మోరు దీని సఫలంబు గావించు డని దండధరుండునుం బోలా నాజ్తా! 
చిన నన్నిశాచరులు వాతవ్రేరితవలాహకంబులుంబో లె శూర్చుణతోాదచర్ని 
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మార్లంబున రయంబునం జని పర్ణ శాలామధ్యంబున సీతా లకు ఇసహితంబుగా 
సుఖాసీనుం డై యున్నరామునిం జూచి సముద గ కేజుం శగుటవలన వనద్వీ 
పంబులు దీ ప్పవహ్నిం బోలె నమ్మహోనుభావునిం చేజీ చూడం జాలక నివే 
జీపడి రిప్వ్రోధంబున ళభూర్పణఖాసహితంబుగాం జనుజెంచిన తుద రాతనులం 
జొచి రాముండు దీ పతేజుం జె నలతుణున కి టనియె. 826 వ యి జీ డ్ 

క, మనచేత భంగపడి యీ దనుజాంగన యారసమునం దనవారిని దో 
డొ_ని వచ్చె వీరె నునతో, నని సేయగ వచ్చి నార లసురులు కంకే. 827 

క, ఒక్క ముహూర్తము జానకి, నిక్క_డం గాచికొని యుండు మే నిపుడు సుభా 
భుక్కులు మెచ్చంగ వ్రేల్మిడి, రక్కసులం ద్రుంచి వైతుం బ్రదర ప్రవాతిన్. 

ఆ, అనిన నట్ల కాకయని లత్మ్మణుండు నీయ, కొనియె రాము. డంతం గన కవలయ 

చాప మెక్కు_వెట్టి చటుఐబమార్వీనాద, మెసంగ వారిం జూచి యిట్టు లనియె. 

ఉ. మూల ఫలోపజీన్రులము పుణ్యచరిత్రుల మాజి నంతేకుం 

బోలుదు మన్నదమ్భులము పుత్రుల మాజికి శ స్త్రృసంపదల్ 

(గాలుచునుంకు మాకు మము రాముండు లత్షుణుం డందు రీ వినీ 

లాలకతోడం గూడి ముద మారం జరింతుము దండ కాటవిన్. 880 

క, మునులని యోసగంబునం ద, నునికంటకు లైనమి మృమోఘాస్తముల 

న్దునుమాడుట కై యో కాంచనభూవి.త కార్ష్ము.కంబు జతనం బయ్యున్, 881 

ర్టుర్టూ ఖరష్ర్రేషితు లగురాతృసులు రామునితో యుద్ధము6 జేయుట. శ్రుఢుం 

ఉ. ఇమ్మెయి మాపయిం దొడర నేటికి వచ్చితి రగ భంగి విరా 
క్్టుహ్ జీవికేచ్న గల చేని తొలంగి చనుండు గానిచోం 

గుమ్మ మదీయవా _స్తగత కార్ముకము క్రనికాతబాణపా 

తమ్మున నాజిలోం దునిమి తప్పక యిప్పుడె తీర్చి పుచ్చెదన్, 882 

చ, అన నిని యాచతుర్లశనిశాటులు దారుణఈళూల పాణు లె 

ఘనతరకోప వేగమునం గన్నుల నిప్పులు రాల ర కలో 
చను డయి యున్న రాముని విశాలపరా క మసోమునిం గనుం 

గొని కఠినోక్టి ని ట్లనిరి కోపహుతాశుడు ప్రజ్వలింపంగన్. 388 
చ, దనుజకులో త్తముండు రిపుదర్పహారుండు ఖరుండు పంప ని 

న, నసమరంబునం దునుమం గాం జనుదెంచినవార మిందటిం 
కనకం నీకు నొక ఠ్రానికీ. జెల్లునె యించుకసేపు నీవు మా 

మునుమున నిల్చి పోరుము సమున్నతసన త్త ము తెల్ల మయ్యిడిన్, 884 

శా.అనృద్దోరకర ప్రము _క్షపటుశస్త్రాస్తమ్ము లొక్కుమ్మడి 
న్విస్మేరోద్దత భంగి దాక తనువు న్ఫేదింపంగా దారుకణా 

ఫస్మారంబున బీరము నడిచి తద్చాణానలజ్వాలల౯ 
65 
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భస్కీభూతుండ వయ్య దీవ్ర విను మాప్ర్తాగల్భ్య మిం శ్రీటికిన్ , 838ర్ 

చ. అనుచు మిడుంగుటుల్ సెదర నందజు శూలము లొక క్క పెట్ట రా 

మునిపయి వై వ నమ్మనుజపుంగవుం డుగ్రతం జూ; పళింజినీ 

ధ్వనులు సెలంగ నన్నిటిని భ రృవిభూపితసాయకంబులక్ 

దునియలు గాంగ శూలముల. ద్రుంచి ధరం బడ చస ను గృతన్. 836 

ఉ, అంతట బోక యద్దనుజు లంతకులుం బలెం 'బేర్చి జానకీ 

కాంతునివిరాంద ను గతి గ్రావము లొక్క_ట వీచి నైవ న 
త్యంతరయంబున న సధరాపాణి నాయుపలప్ర కాండ ముం 

తింతలు తున. cl వెస మహీ స్థలి రాల నేసి ప్రెల్మిడిన్, పవి? 

_ంర్టుర్టు. క్రీరాము:డు ఖర్చే షితు లై నచతుర్షకరాకునులనుం జంపుటు. శురుంా 

ఛ్యాజ్యార్ట వల్లీ న్పవరించి ఊచానుణ భుజం గాకార నారాచముల్ 

ప్రావ్ణ్టంబునం గూర్చి నీకు ఫ్రగతిళుంభద్వి, కృమారంభుండై 

జేకం ద్రుండు నిశాతవ్వు, "ములరీతి నృుద్గలక్య శ్వవి 

జ్యానై 'సుమ్యము విరాణి నా వెస నా త్య ప్రతానంబు పై. 838 

ఉ. ఆరఘునాథుం డీపగిది నద్భుతదోర్చల వంత క కంతకు౯ 

“" మాజి జతుర్ల శాసురులవిరాందం జతురళథసాయకంబుల౯ 

దారుణ భంగి నేయ నవి తద్ధ నవక్షము లుచ్చి వీంపులక 

ఫకోరరవంబుగా వెడలి క్రోణితలంబున వ్రాలి చంతయున్. 889 

క, ఇమ్మెయి రఘుపతిశరపా, తమ్మన నయ్యసురవకులు దారుణగతి మూ 

లమ్ములు వోయినఘనవృ,శమ్నుల కి కయ ధరణిం గూలి చచ్చిరి నరుసన్ . 8౩40 

రుడు శూర్పణఖ మనల ఖరునికడ కేగుట. శుషారా 

అప్పుడు చుప్పనాతి వెస నంతకగోచరు లై నదై త్యులం 
దప్పక చూచి భీతి మది దట్టుకొనంగ విఘూర్ణమాన యె 
యుప్పరపిది నార్పుచు గయోాద్షతి నేగి ఖరాంతికంబున౯ 

'చెప్పర మైనకోకమున దీనత వ్రాలె వివణ్ణరూప మొ 841 

వ. ఇట్లు కిం చిత్సంశువ్యు శోణిత యె మై నిర్యాసనహిత లై మైనసల్లకి యునుంబో లెం దన 
మ్రోోలం బడినదాని సర్వరా జనవినాశంబుకొటకు స సమాగత మైనదాని చూ 

లై 

ర్పణఖ నవలోకించి ఖరుండు కోధంబున నిట్లనియె. పజ? 

క, నీకుం బ్రియంబుగ నివు డ, సోరభుజావిక క్రమోద్ధతుల దనుజుల నే 

భీకరులం బంపితిని నీ, పికై వడి బరితేవించ చేటికీ-మరలన్. 843 

క. భ కులు నా కనిశం బను, 35 ర కులు సంగరమునం దరాతులల గడప 

న్న కులు మనపదునలుగురు, న_క్తంచరు లేల చుప్పనాతిరొ నగవన్, 844 
ఉ, నాకకులద్వో వేంద్రమృ గ నాథు6 డనం దగు నేను గల్లంగా 
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నీ కిటు దుగఖ మొందం దగునే యహీకై వడి వేస్టితాంగి వె 

శోకము మోహము న్విడిచి సుస్థితినిం దగ వైన కార్యము 
న్నాకు వినంగం జెప్పుము ఘనంబుగ నిప్పుడె దీర్చి పుచ్చెదన్. 

ఉ. నా విని చుష్పనాతి నయనంబుల న శ్రులు గ్రృముదేర ర 
కోవిభుం జూచి యేమి పురికొల్పెద  సంహ్యాతకర్ల నాస నై 
యోవీథి నిగ్గు మాలి యొకహీా పేనమనుమషుర్ణని చేత నీకడ 

న్గావని చెప్ప బా లయితి నాకరిపూ త్తమ సానెసా రెకున్, 

చ. తొలుత నమోహఘవీర్యుల. జతుర్లశరాకుసవీరుల నము 
జ్ఞ ప్రలగతి నీవు పంపం జని వారలు రాముని కౌ దృమూర్తు లై 
చలమునం గిట్టి వాండి గలశ_స్త్రపరంపర లొక్క_ర్తిగాం 
గులగిరిమాం మేఘములు క్రూరత రాశనులట్ల గప్పినన్. 

చ. అలిగి మహో గృకోపమున నవీ యుగంబున, దాముదీధితు 
'ల్పెలంగ ల నారఘూ. తృముం డ శేషచతుర్దశ దై త్య వర్షము౯ 
జ్వలితచతుర్షశా స్తములం జావంగ చేసిన హావ పెద్దఠొం 

డల క్రియ ధాత్రి గూలిరి కడ ల్వడి మయం నేమి చెప్పుదున్. 

_ధ్రుద్దూ శూర్పణఖ ఖరునితో రామునిపుఖావంబు6 జెప్పి దుగిఖించుట. ధ్రుథాం- 

క, ఈకరణి నొక్క వ్రేల్మిడి, నాకారు జంవినట్లి నరనాథునీయ 

సోకబలోద్దతిం జూచి వి, తాకున భయ మొంది యున్న దాన జితారీ, 

క. దానవులనిధనముం గని యె నాతనిమోల నిలువ కెంతేయు భీతి 
న్గానక నిను శరణము గొన దీనానన, మరల నేగుదెంచితి నిటకున్, 

మ. శరసంధానము సేయుచోం దివియుచోం జాపంబు సారించు-వో 

నరిమేనం గుజి వెట్టువోం గడంగి ప్ర త్యాలీఢపాదస్థుం డై 
పరుహోగ్రా స్త సము తేయుచోం బరులదో2ప్రాబల్యము ల్మ్న్బుచో 

ఖరుండా మాతని నేర్చు నెవ్వరియెడం గానం ద్రి, లోకేంబులన్. 

క, 9వై వడి బదునలువుర, రక్క_సులం జంపి వివప రాముండు నాతో 

ముక్క డిరక్కి తక్కిన, రక్క_సులం గొనుచు "వేగ రమ్మని పలిశెన్. 

క, ఆమాట చెపికి సోశిన, హోమిక వోనాడి చేంటి కసుకులస త్తం 

5్1ర్ 

846 

347 

845 

849 

850 

వీమాడ్కి. నవ్వు లాయెుం గృచామనుజున కనుచు. జి త్ర మలనుట నొండెన్. 

క, నీ కొకని శీల లోక్కానీకంబుల కై న వాని నిరుపమశొర్యోో 

ద్రేకం బొకించు కై నను శ్రా బ్రాకటభృతియు క్తి కి సె ంపరా దసుశేం ద్రా. 

చం పలుకులు వేయు నేల రిపుభంజన యిప్పుడే వానిమిాందికిం 
జలమున నెత్తి పోయి పటుసాహసవి కృమ శేఖ దోంపంగా 
బలువీశిఖంబులం బొదివి ప్రాణము. 'బాపీనం గాని నీకు ని 

తీర్శ 
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చ, 

శల మగుస త్త కము నిశ వ మసవ్యాపరాకృమ ముర్వి నిల్చునే. రిర్క్ 
దనుజనరేణ్య సాను. బ్రవముదం బొనగూర్చం దలంచి చేయు నీ 

పనుపున నేగి రాతసు లపారబలుం డగువానిశ క్లిచే 

ననిమొన6 జచ్చి రట్టిరిపు నంతము నొందలం జేయ వేని వీం 
డనిశము భృత్యఘాతుకుం డటంచు నిశాటులు నిన్ను దూజశే, 856 

చెలియలిముక్కు_నుం జెవు లని ప్రహాతి న్లెగం గోసి భృత్యుల 
నృలియురం గొందజుం దునిమి “దాహుబలోద్దతిం గ్రాలు చున్నయా 

తులువను బట్టి బబల్లతుల దోర్చలళ కి వధించు టుండనీ 
కీలిచినం బోవ కున్న కడు. బెం వొడం గూడునె శౌర్య శాలికిన్ . లర్ 

. రాశ్సకంటకుం డయినరాముని నాతనితమ్మునిం జకో 

రాశ్నీని జానకిం దోనిమి యన్నరొ నా పగ? దీర్పు మింతకు 
నవత జాల వేని ఖరదానవశేఖర నీవు చూడగా 
నీత్నణమం'దె చత్తు మన నేటి కిక నృరివారు నవ్వంగన్, 858 

. అమరవిరోధి యెపగిది నైన రణంబునం గిట్ట యన్నరా 
ధముని సతీసపహోోదరయుతంబుగ. జరపరక్ యుంటి చేని ని 
క్కముగ ధరిత్రిలోన మనకర్చురవంశము నెల్ల నేకకా 
లమున వధించు నింతకుం దలంచినవాం డీశ నంతం జేయండే. 8ర్9 

* ముజీయు రణశిరంబున రాముని చెడిరంచి పోరాడునట్టివిరుండు ముల్లోకం 
బులం "దెవ్వుండును లేదు నీ వల్పవీర్యుండవు నిసృత్వండవు మిథ్యారో వితవిక్ర క్ర 

ముండవు ళూరమోని వని యూహించెద రామునకుం గలలేజంబును శ క్రి 
యు నీకుం గలి” చేని దండకారణ్య వాసి మైనయతని జయింపు మంతకుం 

జూల వేని బంధుసహితంబుగా జనస్తానంబు విడిచ యొండుకడకుం జను 
మిచ్చట నుంటి "వేని రామ లేజోభిభూతుండవై రయంబున నళశింపం గలవాండ 

వారాముండు లేజస్పమాయు క్తుండు వానితేముండు మహోవీర్యుండు వారిరు 
వురు వహ్నిమారుతకల్పులై వెలుంగుచున్నవారు. £60 

అని ఖరునకు మది రోసమ్సు జనియింపంగ నిట్లు సెక్కు_చందంబుల ళూ 
ర్పణఖ పురికొల్పీ వా_స్తం;బున నుదరము మోందికొనుచు బోరన నేడ్చెన్. 

. ఈరీతి ళూర్పుణఖచేం బ్రేరితుం డై ఖరుడు భయద వేషంబున నా 
Y ba ని ( వ NM 'కారులనుధ్యంబున దు, ర్వారోద్ధతి దానిం జూచి గ్రమృజుం బలికెన్ 862 

రురు ఖరు6ండు తొను రామాదుల6 -జంపెద నని శూర్పణఖ నూరార్చుట, శ్రుత్తుం 

. భవవవమాన సంజనితబంధుర రోవము నెమ్మనంబునం 
దవిలి బహుప్ర కారముల దాల్చ్పంగ నాకు నశక్య మయ్యె నా 

పవిధరుం డై ననాయదుటం బ్రస్తుతి కెక్క_(డు హీనమానన 



ఆరణ్య కాండ ము, ర్ర్17 

స్తవము సహింప నోపుదు నె సారెకు. గర్హగలోరభంగిగన్ . 368 

ఉ, ఇంత దురంతచింత వడ నేటికి రాముని సానుజంబుగా 

వం 

సీ 

నంతకసాదనంబునకు నంపెద నొక్క ముహూ ర్హమాత్ర, మా 

చింత దొజుంగి యుండు మటు చేసిన పిమ్మట నాజిభూమిలో. 

బంతము మిజుం దద్రుధిర పానము జేసెదు గాక రాతునీ. 364 

ంధుడు ఖరుండు యుద్ద మున కొంతయు సన్నద్ధము చేయు మని యాజ్ఞాపించుట. చుశా 

మజియు నారాముండు స్తోకీయంబు జై నవిరూపకరణాదిదుహ్కృృతం బులశోత 

వాతుం డై యున్నవాం డీప్పుడు మద్విశిఖతాడితుం "2 ప్రాణంబులు విడువం 

గలండు శక్రాదిదిగీ కులకు వ్యాదయభ ల్లం బైన యను ను_ర్హృమాత్ర్రుం డ్రైనరా 

ముని సరకు గొందునె మళ్చ/బలపరాక్షమషస్రకారంబు నీవె విలోకించెవ విని 

పలికి రణోతాాపాూదుర్ల నుం శగుఖరుండు వె'రిఫీషణుం డైనదూషణుం తనుసే 

నాపతిం జూచి మచ్చిత్తానున ర్తులును శీమవేగులును సమరానివ ర్రులును నీలజీ 

మూత వగ్ధులును ఘోరదర్శనులును గూ/రకరులును లోకహింసావిహారులును 

సముద గ తేజులును శాస్టూలదర్పులును గంభీరాట్టహాసులును శ్రీషణ ఘోషులు 

ను తేజబోబలసముదీర్థులును మహాసత్వనంతులును దుర్నివారులు నగుచతు 

గ్రశసవాస, రటోవీరుల యుద్ధంబునకు సన్నద్ధులం గావింపుము మటియు సర్వా 

యుధ పరిష్కృత౦బును మేరుళిఖ రాకారంబును మణి కాంచనభూదికత్షంబు. నగు 

రథ ంబు జవనాశంబులం బూన్ని కట్టాయితంబు సేయింపుము దీర్హ ంబు లైన 

వాపంబులును దిగ్మంబు అఆ నశరంబులును డృఢంబు లై నతూణేరంబులును 

నచ్చిద్రంబు ల నతనుత్రాణంబులునుజి క్రేంబు తై నఖడ్డంబులునునానావిధశ క్షు 

లును సుందరస్హిందనోపరిభాగంబునం బెట్టింపుము రాశసకంటకుం డై నరా 

ముని నధించుటకు మహాళ్తు లగుపౌలస్తుష్ణుణలో న చేను బ్రథమకూరుండ నై 

శల మిగిలి సంగామంబునకుం జనియెద నని పలికిన నతండు తద్వచన ప్రకారం 

బున సర్వంబును సమకట్టి తానును సనురసముత్సాహవిశేషంబునం గట్టాయి 

తం బె పొడసూవీన. 865 

శబశళాశష్టీయు కంబు ఇబారువై డూర్యుకూబర మసంచాధంబు భర్మశిఖరి 

శిఖరనం-కాశంబు చిత్ర భానునిభ ౦బు చటులహే నురథాంగసంయుతేంబు 

సంతతచారు కాంచనభూపషణయుతంబు సౌవర్ణ కింకీణీసంకులంబు 

రణితఘంటాసుందరము ధ్వజనిస్ర్రీంశ సంపన్న నుగుఘనస్యందనంబు 

. నెక్కి శౌర్యంబు దిక్కుల. బిక్కటిల్లం గదన సముచిత భేరి ఖాంకార వుడర 

సమరదోవాలి మొ జనస్థానసీమ, గదలెం దేజోజిత ప్రభాకరుడు ఖరుడు, 

రు ఖరుండు సెన్యముతో జనస్థానమునుండి వెడలుట, శ్చుశుం- 

సంగరరంగానువంగకా త్రవచేత్రభీవణుం డన నొప్పుదూపణుండు 
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ఆ, 
? 

| నా 
అ సం 

" సం 

వ. 

సీ, 

భయజీమూతీగర్లా సముజ్జ ఫం భణభావణుం డన నొప్పుదూపణుండు 
౦గ్రావుముల లయందు భక్రాదిఫీకరఘోమణుం డన నొప్పుదూషణుండు 

కల లనిశాటవంశ ప్ర దీప కశిరోభూపణుం డన నొప్పుదూపషణుండు 

ఖరుని నెంటం జనియె ఖరములం బూన్చిన,యరద మెక్కి దిక్కు లదరం బ్రళయ 
కాలవారిధరముకై వడి నార్చుచు, దితిజసెె ) నర్థవదనతిలక నుగుచు. 867 
ముజియు గణాముసలముద్లర భిండి వాలకర చా లతోమరపరశు పట్టిన ప్రాస సరశ్వథ 
చకృళూలకుంతయురి కాదినానా సాధనంబులం 7 సేసి వెలి రసన మహోస 
ముద్ర ౦ంబుచందంబున నుప్పొంగుచు. బరస్పరవీరాలాపంబుల నుత్పహిం 
చుచు రోదోంతరాళంబు నింక నార్చుచుం జతుర్ల ర్ల శసవా స సంఖ్యాతం బగు 
ఫఘాోరనర్థాయుధధ్వజం బై నరాతుసాా సె న్యంబు సవురోత్సావాంబున దూవ. 
అునివెనువెంటం గదలె నప్పుడు తదేయచరణముజనముద్దూతమహీ పరాగంబు 
వానావిధనాడంబులతోం గూడ గగ నంబున కెగసె నివ్విధంబున ఖరుండు సేనా 
నుం త్రిదండ నాథపురస్పరంబుగా రణంబునకు వెడ లి చి త్రి తేమత్స్య పుప్పద్రుము 

ణే లచంద్ర , నూర్య కాంచనపటీ సంఘ కా రాగ ణాభిసంవృత్ం బైనరథం బారో 
హించి సూతు నాలోకించి రథ౦బు రయంబునం దోలు ముని యాజ్ఞ వీం 

చిన నతం డతనిచి త్తంబుకొలందిం బగ్గంబులు వదలి వాయుజవంబు నలఘోట 
కంబుల డాంటించి ని తనసారథ్య నై పుణ్యంబున రథంబు. దోలిన, 868 
కాంచన చేమిసంభఘటనంబున దో c బెనుగట్టుశీల లెల్ల పండి గాం 

గనకధ్వజా క ౫ సంఘ టితపట వ ప్రభ రజనభాతమున్ మేఘ్టసమితి పాజి6 
జటులఘోటకఖురపుటభుట్టనోద్దూతధరణీపరాగ మంబరము నిండం 
గన కఖుంటాఘణంఘణనిసాదంములు దిక్క_రికేక్టము ల్వ$క్కలింప 

పు 
యో 
స 

స 

చే, గగనమునం జనురవిశతొంగంబుపగిడి 

వ, 

లోచనంబుల కతిదుర్విలోక మగుచు 
శీఘ్ర భరమున శేషుండు శిరవోో నంప 
గాథరయమున6 జను చుండె ఖరునిరథము. 869 

ఎరు ఖరుని సై న్యములో దుర్చిమి క్రమ లగపడుట. రథం 

ఇవ్విధంబునం జనుసమయంబున ఖరాసురున కరిష్టసూచకంబుగా గర్ల భూ 
సరంబు లై నమేఘంబులు ర _కృవర్తంబు గురిసె దివాక రమండలంబు చుట్టు రుధిర 
పర్యంతం “జై చై యలాతచ క్ర ప్రతిన ౦ బై నీలపరివేషంబు దోంచె రథంబునం 
బూన్చినహయంబులు నహ వేగంబునం బోనుచు నాకస్మికంబుగా ముందలికి 
(మొ,గ్గతిలం బడియె సముచ్చి?త శే దామదండం బె నధగ్టేజంబు నాక్రమించి 
మహాకాయం బగుగ్భ ధ్ర, ౦బు చారుణప్ర, కారంబునం గ నుపక్సై జనస్లాససమిా 

. పంబున మాంసాదంబు లగుఖగమృగరబులు విస్వరంబుగా ఖరస్వ్రనంబులు 
ul 



ఆర ణ్ధకా౦డ ము, 5్19 

చేయు చుండ బ్ర భిన్న గిరిసంకాశంబు లె నోణితతోయధరంబు లె భీమంబులై 

వలావాకంబు లాకాళంబు నిరవకాశంబు గావించె నుత్పాతవశంబువలన జాజ్వ 

ల్యమానంబు లె నదిశలయం'దు ఫఘోరంబుగాం దిమిరంబు గవిసెం శ్రాతరకా 

లంబునందు గగనంబు సంధ్యాకాలంబునందుం బోలె కుతజార్ల )వర్ణాభం బె 

యు౦జెం గంకగోమాయుగ్భ ధ్రృంబులు ఖరున కభిముఖంబుగా నజుచు చుండే 

నివాగణంబులు రణంబునం వపజయంబుం బెల్బుచు దుర్నిమి త్తద్భష్టాంత 

భూతంబు లై జ్యవలో డారిముఖంబుల చేతే బలంబున కభిముఖంబుగా రోద 

నంబు సేయు చుండె సూర్మ్యునిసమాపంబునః బరిఘసన్ని కాశంబు లెన 

కబంధంబులు దోంచి నపరగకాంంబునందు స్వర్భానుండు భానునిం బర్మా, 

హీంచె ద్ర తికూలంబు ల వాతంబులు సుడిసె దివాకరుండు నిష్ప?భుం 

డయ్యెం బట్టపనలు ఖదొో్యోత సన్ని భ ౦బు ల చుక్కలు పొడిచ లీనమిోన 

విహంగముంబు లై కవులాకరంబులు చూపు విగతపుష్పష త్ర పలంబు.ల్రె పాద 

పంబులు (మోడుపడి యుండె వాయువులు లేక జలధరధూసరం బై నరజంబు 

సుడిసె మేఘంబులు లేక పిడుగులు వడియె శొంరకలు విచి కూచి యని యసుఖ 

కోరశబ్దంబులు వలికే సాగరపర్వుతకాన నసహి కంబుగా మహీచ కృంబు చలించి 

నట్లయ్యె రథస్థుం డై నఖరునిసవ్యభుజంబు చలించం గంఠనాదంబు హీనం 

బయ చనేత్రంబుల నశ్రువులు గృమ్మె లలాటంబునందు వేదన వొడమె నిట్టి 

మహో త్పాతంబు లనేకంబులు వొడమినం జూచి ఖరుండు ప్రవానించుచు 

రాక్షసుల నవలోకించి యిట్లనియె. 310 

డు ఖరుడు దుర్నిమి క్రేంబులం జూచి వృహసించుట. రుద్దు 

క. చూచిలిరె మున కమంగళ, సూచకములు -సక్కుగతుల. జూడ్కికీ యేం గె 

తోంచుచు నున్నవి సర్వత, విాచరవరులార దుర్నిమి త్తము లైనన్. 811 

క, కడిమి గలభూరవరునకు, మిడుతశకునము లీవి యడ్డ మే పగతుని పై. 

బడి తునుము టంతె కా కిటు, వీడుగున కొక వారభూల పృథివిం గల చే.812 

క. నిక్కముగ చేను గినిసిన, నొక్క_ముహూ ర్రంబులోన నురుబాణములం 

జుక్క_ల నిలం బడ చేసెవం దక్కక నృుత్యువును బట్ట తల ఖండింతున్. 879 

క. ఏర్యోల్సి కుం డగురఘు,వర్యునిం దదనుజునిం బట్ట వర బాణములక్ 

వీర్టమున. ద్రుంప కిటుకు న,వార్యగ కిక రి త్త మగిడి వత్తునె ఇులుచన్. 814 

శే, పార్టి వో తృమసుతులవిపరన్ట్యయంబు, కడిమి నద్దానికొికు సంఘటిత మయ్యె 

నట్టిభ గిని సమాహాతు ల నవారి, రుధిరపూరంబు తమి దీణం గోలు గాక, 

క, దురమున ము న్నెన్నండు నొక, పరాజయ మెజు౦గనట్టి పుబలుండ చందుం 

గర మేను బలికి నంతయు, దిర మగు ని త్పెజుంగు మోకు. దేల్లము గాడే.376 

క, దారుణకులిశము?[ 7 కొని, మైరావణ మెక్కి సురబలాన్వితు. డై జం 
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నః 

a 

మొ, 

భారి యనికిం బజి తెంచిన, వారక వధియింతు చెంతవారలు మర్తుష్టల్. 877 
అని యిట్లు దురాగృహంబునం బలికిన నాఖరాసురునివా క్యోంబులువిని మృత్యు 
పాఠావపాశితు లై రాతసపసన్యయోధులు సంతోవవిశేషంబున నతనిం 
బ్రశంనించి రాసనుయంబున త్యేనగామియుం బృథు గ్రీవుండును వివాంగముం 
డును దుర్లయుంగును గరవీరాతుండును బరుషుండును గాల కార్తుకుండును 
మేఘుమాలియు మహోమాలియు సర్పాస్యుండును రుధిరాశనుండు ననుపన్ని 
ద్దు మహామాత్యులు ఖరునిం జుట్టు ముట్టి యగృభాగంబునం జను చుండిరి 
మహాోక పాలుండును స్థూలాతముండును (బ్రమాధథి యు ద్రిశీరుండు నను నలున్రరు 
సేనానాయకులు దూపషణునివీబుందచెసం జనుచుండిరి త్రెజంగునం గూడుకొెని 
రాశసవిర్య సె న్యంబు భీమ వేగంబున గృ హమండలంబు చంద్ర సూర్యులంబో తె 
రామలవమ్మ్ణులం గదియ నడిణా నిట్లు దానవ శేఖరుం డగుఖరుండు రథారూఢుం 
డై మహో మె న్యస మేతుం డై కోలావాలబహులంబుగా రణార్థంబు చను 
దెంచుచుండ నప్పుడు రాతసవినాళ నార్థంబు సముత్పన్నంబులై నదారుణమహో 
త్పాశంబు బన్నియు విలోకించి రాముండు లవ్మ్ణున కిట్టనియె. 378 

రుడు రెము6డు రాకసనాళకరంబు లగునిమి_తంబుల లక్రణునకు( జూాపుట. భ్రైుద్దుం- 

ఇ అసవృశ మై మహో భ్రము వుహాధ్య్వని "సేయుచు ఫఘోరభంగి నా” 

కసమున నెత్తుకు బ్లురియంగాం దొడలాకా మణి భూన భంబులం 
దు సకలదుర్నిమి_త్రములు దోంఛుచు నున్నవి యిన్నియుం గరం 
బసురవినాశసూచకము లె కొనుపళ్లైడిం గంయె లత్మణా. 879 
కన కాంశు చృట లీను నుచ్చితశకాభఘంబుల్ సధూనుంబు cl 
ఘనకోదండములుం జలించుచును సంగ్సాసుప్ర వార్ష ంబుతో 
ననువై_ యున్నవి నాదుదతీ ణకరం వాస కితో సారెకుకా 
ఘనభంగిక౯ా స్ఫురణంబుచే మన కసంఖ్య శెముముం దెల్పడిన్.. 880 

. వననచరసౌమ్యుఖగంబులు, నునమోల ననేకగతుల మన కభోయంబుకా 
డనుజులకు వినాశంబును, మునుకొని జెల్పుచుం గరంబు (మో సెడు వింశే. 

- అని యొనరింపం బోవుజనులందు గతాయువు లనవారి యా 
ననముల నిహ్ప/భత్వేము గనంబడు నిక్కువ మెన్ని చూచినా 

న్హి హ్ ర చ జ అర్య we అను మన కది లెదు నముఖము మూనుగ సుప్రభ మై ప్రసన్న మై 
గన నగుచున్న ద ట్లగుటం గయ్యమున న్వ్వ్రిజయంబు గలెడిన్. 882 

. మజియు నచనేకవిధంబుంం డజి చు నచ్చటం గన్న దారుణతీరనం 
గరపదములు గనుస్తొడు, వరగుణ వన కిపుడు పో రవశ్యము గలుగున్, 888 
మునకు శుభనిమి ల్లేము లిప్పు డనేకములు వోంచు చున్న వటు గాన రణం 
బున బగతులకుం బరాజయ, మసఘాత్త్యక నునకు విజయ మగు నిక్కముగన్, 



వ 

IK 

ఆరణ్య కాండము, న్21 

దానవవీకుల సింహ ఛాగ్టనంబులు భూరిదండ తాడిత భేరీ 

ధభాగనంబులు శ్రుకిభయసం, భానములఖై (మోయ దొడలం దమ్ముండ వింశే, 

సంగ్రామంబునం చాపడ దొలంగం దోచి జయంబు గోరునట్టిపండితునిచేత 

భావికొలసంభ వ్యనిష్టంబునకు. బరిహారంబు క_ర్తవ్యంబు గావున. 386 

ఎరుర్టు రాముడు వీతత్రో షరిగు నాలో నుండు మని లతుణున కాక్జాపించుట, చైణుం- 

, ఎంత ఈూరుం డైన నింతితోం గూడి సం, గరము సేయ రాదు కడంగి నీవు 

వీతతోడం గూడి శిఖరిగవ్వూర మాక యుంచి కాది యుండు మింపుతోడ,. 

. కా దని మాజాడిన మ, శ్పౌాదంబులయాన యచట: దడయక త్వరతో 
పీతోడ నుండుము, పాదపసంఘాతీయు క్షపర్వతగుహూలోన్ = 898 

. అనఘా నీవును ళూరు(డ, వనుపమబలయుతుడ వాజి నరుల గడీమిమెం 
QQ. 

దునుముంగ దముండ వె నను, దనుజుల చే నొకంయ చంపం దలంబితి బుద్ధిన్. 

, అని నీయకొల్సిన నాలక్ణుండు తత్త ణంబ శరభాపంబులు ౫ కొని వె చేహీ 
టీ యు టా అక. 

సహితంబుగా దుర్గమం బై నగిరికండరంబు నాశక్రయించె నంత రాముండు 

లక్ష్మణుని చేత మిక్కిలి యు _కృకార్యంబు కృతం బయ్యె నని పలికి నహ్నిసం కా 

వం క నదివ్యకవచంబు దొడిగి తిమిరంబునందు విగ తథూముం జనన నె శ్వా 

నరునిచందంబునం చేజరిల్లుచు మహనీయశరశ రాసనంబులు గ కొని 'దెగంత 

రాళంబు నిండ గుణప్రణాదంబు సేయుచు యున్షసన్న కుం డై రాతుసుల 

రాక కెదురు సూచు చుండె నప్పుడు వముహార్షి జేవగంధేర్వసిస్ట్ సాధ్యులు దివఫ్టివి 
నూనాధి హాథు.లై సంగ్రామదర్శనకుతూహలంబునం జను బెంచి యంబరంబున 

నుండి పరస్పరంబు శుభాలాపంబులు వల్కుచు గో శ్రావాణులకు శుభం బగుం 

గాక నరగలోకంబులు భ దృవంతంబు లై యుండు. సక రాముండు ఏమ్లువు 

సరాషసురులంబో'లెసర్ష రాకు సులజయించి విజయలమ్ర్మీ న నధిగమించుం గాక యని 

యావదృృశంబు 3 లై నభ్దవాక్యంబుల నమోఘంబుగా నొనీర్వ్రదించు చుం 

చెక్కండ్ర రావసులతోడ్ నొక్క రాముం డెష్టోధంబున సంగ్రామంబు గావిం 

చునో యని జూతకౌతూపహాలు లై చూచు చుండిరి మజీయు సంగ్రామంబునకు 
సన్నద్దుం డై నరామునిరౌద్రాకారంబు విలోకించి సర్వభూతంబులు భాయ 

శ్రాంతచిత్తంబు లై యుండె నప్పు డన్ముహోనుభానుని యమానుషం బైన 
రూపంబు గ్రుద్దుం డగువిలయకాలరుద్రునిరూసంబు కై వడి నతిభయంకరం టే 

యుండె నంత ఫోరవర్థాయుధధ్వజంబును గంభీరని ర్హా(దంబు నగురాశక్ 

సానీకంబు కదియ వచ్చా నపుడు. 890 

-ంధుర్దూ రాకుససై న్యంబు రాముని.జేర వచ్చుట. శిశు 

. దనుజులసింవానాదము లుద,గృచల ద్రథ నేమిఘట్టన 

స్వనములు వరవాుుంకృతులు చాపరణద్గుణటంకృతు ల్సట 

౧6. 



ర్ం నోవీనావ రామాయణము 

రన్న 

ల్ 

ధగ్గీనులును భేరి భాంకృతు లవార్యము లై యొకరీతి నమ్మహో 

వనమున నుండి పె బెసం7౫ వన్యమృుగంబులు భీతి. బాఆంగన్. 391 

, మణటియు నమ్మహాసై నష్టంబునందుః 892 

. పలుమెటు బంటుపంతముల6 బక్కౌ_డు వారు నిజప్ర, తెజ లం 

'జెలిపెడు నారు శూర్పణఖ 'దెల్పినవై వడి రాముచ నపదము 

బ్రలయంగం జూచునా రనురకంటకు నేనె వధింతు మోరు ని 

క్చలముగ జూచు చుండుం డని చాకుడువారలు నైరి యందటున్. 893 

. అట్లు బహూ పుకారంబుల పిరాలాపంబు లాడుచు వెల్లి విరిసిననుహోసము ద్రం 

బుపోలిక ననీవార్యం బె బె ఘూర్షిల్లుచు సంరంభంబునం గదియ నే తెంచి, 394 

. ఆరముసై ఎన్యము గం, భీరుని ధృత చాపముఖ్యపృథుసాధ నుని౯ 
ఫీరుని “సతిళూరుని రము, వీదునిం గనుంగొనియె విమతపితణభయదున్. 895 

ఆరావువిభుండును దు,ర్వారంబె వనధిమాడ్కి. వచ్చెడువిలస 

ద్రారుణరతీసై ఎన్యము, నార క్ష వ్రేమణముల నటు చూచి -వెసన్. 896 

. ఘోరం బగుకౌర్తుకమున, సారం బగునారిం గూర్చి చటులనిషంగ 
ద్యారంబువలన శరము అ, పారంబుగం దీసి కూర్చి బంధురభంగిన్. 397 
దనుజ వధార్ధ ము శోధం, బనున్రగ నంగీకరించి యబ కాలహుతా 

శను క్రియ “దుశే పపోమం డై డై, పెనుపుగ వన దేవతలకు భీతి నొసంగుచున్, 899 
. నవమఖవారణనమయ, వేత్నీతుం డగుళూలపాణిపెంపున రఘువా 

ర్టితు (డు రాత్సగణవధ, దిశ్నీ తుం జై యొ ప్పె( దీ వ్ర కేజన్ఫూ ర్రిన్, 899 

. చశరథనందనుం డటు లుద గ్రతరన్ఫుటభీవ ణాకృతి 

నృశదిశలందు. దీవ్ర వుగుదారుణ తేజము పిక్కటిల్సం గూ 

రశమనుకై వడి వ్రాణశిరంబున నుండంగం జూచి సర్పభూ 

శ్రసముచయం బపూర్వజనితం బగుసాధ్వ్వస మొందెన త్తజీన్, 400 

. కారు ర్కుకధ్వ్పజభూాషణకాండచి త్ర, వర్త ములచేత నపుడు దుర్వారనిర్హ 

శాక సైన్యము సూరో్యోదయంపునందే, నీబభునమండలముభంగిగ్రాలుచుండ, 

తుడు రాతనవిములు రామునిమో6ద కస్తంబు ౦ యై 

. ఇట్లు మండలీకృతీకోదండుండై. నిజ తేజోజూలంబుల చా త్ర వనే త్ర ౦బులకు మిజు 

మిట్లు నొలుపు చున్నరాముని. బరివారసహితుం డై దష్ట్వ్రలరో జూచి ఖరుండు 

సమధిజ్యధన్వుండై. గుణాప్ర ప ణాడంబు సేయుచు రామున కభిముఖంబుగారథంబు 

దోలు మని సూతు నాజ్ఞాపించిన నతండు తేద చనానుభాపంబుగా రయంబునం 
'జేళు దోలిన నతనిం బరి వేప్టీంచి కాలజీమూతంబులకరణి గర్జించుచు రాత్ససు 
లందజు నేన నేన రాముని 'కయించెద నని బిరుదులు పలుకు చుండి రిట్లు ఖరుం 

డు యాతుధానమధస్థంబున రథన న్థుం డై తారా” ణమధస్థింబునం బొల్చులోహి 



ఆరణ్య కాండము, ర్లిలి 

తాంగునిచందంబున నొప్పుచు దీ వృం బగుబాణసవాసృంబున రణదుర్ణయుం 

డగురామునిం బవారించి నింగి ఘూరిల్ల సింవానాదంబు జే జేసెనంత భీమకరు 

లగురతో వీరులు నిరుపమాన తేజుం డగురామునిం జుట్టుముటి నిశితంబు ల న 

గదా శూల పరిభుపట్టి సముసల ముద్ద రప్రానకరవాల భిండి వాల కుం తాదినానావధ 

సాధనంబులం బ్రవరించుచు నీలవలావాకంబుల భంగిమహానాదంబులు గావిం 

చిరి మజీయు గజూరోవాకులు మదపుకనుంగుల డీకొలికపి నిశాతతోవురంబుల 
నంకుశంబులంబొడిచిరి రథికులు నానావిధ సాయకంబులం బ్ర యోాగించిరి సాద్దులు 

హాయంబుల దుమికించి నిిక్క్రింశంబు లడరించి రిట్లు పకండ్రు డ్కురక్క_సు లుక్కు 

మిగిలి "పెక్కువిధంబుల నక్క_జంబుగా శస్తార వ్రుపరంపరలం గ గప్పిన నీఎజీమూ 

తంబులు గురియుకర కాశనివర్ణ ఛారలకుం జలెంపనిపర్వతంబుకై వడి రాముండు 

సుస్థికుండే కై యాదారుణ ప్రహరణంబుల చేక భీన్నగ్యాత్రుండ యును బ్ర 2 దీ పాళని 

నిపాతంబుల చేత వ్యథి కంబు గానిమహాచలంబుకొరణి వన్గధితుందుగాకనాగ రంబ 

నదీసంఘంబులంబో లె రాక్షస ప్త్రయు_క్షనానావిధశస్త్రా స్త్రనిచయంబుల నిజవిళి 

ఖంబులచేతం బ, బృతిగృహించి తదీయబాణతత సండాతర కథా రాస్నపిత దేహుం 

డె సంధాస్ట్రభ్ర "పంవ్యతుం డ్ డ్రనసహాస్తకరునిచందంబునం దేజరిల్లు చుండె నప్పు 
పెడు డనేకరాతు సుల చేతబాదువంబడినరోమభ ద్రు దు నొశ్క_నివిలోకించి "దేవగంధర్వ 
సిస్ధసాధ్యపర మక్టులు విపొదంబు నొంది రంత 409 

రుద్దా రాముడు రాత్షసులమో6ంధ నానావిధ బాణంబుల బ్రయాగించుట. శూ 

నా ఆరాజాన్వయకుంజ కుం డపుడు ప్ర త్యాలిథపాదన్థు జ 

ఫూోర ప్ప స క్రి య మండలీక కృతచలతో్క_ దండు. డై “చాపి 

ద్యాయాథక్వము గానువీింపల రణన్యామైకదవత్వ మే 

పారం గాంచనపుంఖకాండములం బొల్ఫారంగ చేసె న్వడిన్. 408 

౯ 

డ్, ఇవాపము న క చాసముగ.( జండగుణధ్వనీ గర్జితంబుగా 

దీవితసన న్యణేవలయదీధితి చంచల గౌంగంలగ గ్రవ్యభు 

_చ్రూపదవాగ్ను లాజుంగ రఘు ఘుప్రవరాహ్వయ కాల మేఘ నూ 

శాపరిపూ శ్పిగాం గురియ సాగ నిరంతరబాణవర్ష మున్, 404 

ఉ, దండిమెయి న్రఘూ_త్తముండు దారుణదై త్యుల భండనంబునం 
జండ భుజావ లేపమునం జంపంగలం డీింక హర్ష సంయుతు 

ల్లం డనుచు న్లిగీశులకు గృక్కునం జెల్పంగల బోయినట్లు కొ 

ధంశవిము  క్రసాయకవితొనము లొక్కట. బర దిక్కు_లన్, 405 

ఉ. రాముడు జన్టరంగమున రాతేసుల న్వధియించు చున్నవా? 

డోమునులార యింక భయ ముందకు డంచు నిరంతరంబుగా. 

బ్రేమ సను స్తభూతేములు పెద్దయు యమ్రైయుచు నున్నవో యనం 
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గా నుణిఘంటికాధ్వనుల గాఢగుణస్వీన మొప్పె నవ్వనిన్. 406 

చ, త్రిదళులతోడ మున్ను పటుతీవ్ర భుజాబలవై భవంబునం 
గదన మొనర్చి చూచితిమి గాదొకొ వారలచేతు లంతా బె 

ట్రిదములు గావు తచ్చరపటిష్టత యే మన వచ్చు నంచు వీ 
రదనుజు లప్హు మెత్తు రలరామశరంబులు సోంకు వేళ లన్. 401 

ప్రలయకాలోద గ జలధరంబుణనుండి పుడమి వెం బడెడు బల్పిశుగులట్ల 

ర్యా స్తమోనాశేచటులఖద్యోతమండలనిర్ష ఆ ంళుకాండములరీతి 

తయకాలరు ద్రలోచనజాత సుమహో్య సముద గ పావకజాలలగలి 
జంతు పారణక శెచతుర కాలాంత కసముదిత కాల దండములపగిది 

zm ల 

'కే, నతిదురా వారదుర్విషవా ప్రచండ, కంకసత్రకరాళవ క్రంబు లైన 
'రామశరములు నాతేస ప్రపముమించ, నిగ ఊదండోదేతండంబుల గుచు నపుడు, 

చ. హరనయనాగ్ని వేడిమి మహాశనివాండిమి కాలదండని 

ఘ్లురతయు ప్ర ప్రదినీఘనః పటుత్వము స్కందునిభూరిశ క్రిభీ. 
కరత ప వ్ర తాప పో వేగమును గల్లీ రఘూదషహుబా ణఇజాలము 
ల్పరువడే వీర రాతుసబలంబులాప టై బడియె న్మహోగృతన్, 409 

చ్, ఇ్రనరణాల్యం బి బజొరన యీక సజాగతిరాక వైనం జబ 

ల్బన నడ కర్ణి సై కతేము( జల్లిన రాలంగ నీక ద దట్టమై 

దనుజవిము కై శాండములం డట్టుచు దిక్కుల రామకాండము 

ల్ఫునిశిత భంగి నిందుటయుం చూచి సుర ల్వెణుం గండి రయ్యెడన్. 410 

స్య 

నె 

ఉం రామునిదివ్యుసాయక పరంపర దాకునౌ యంచు ఫోరసం 

గ్రామమునందు దైత్యులు ధరాగతపీవ్ణు అ భయంబున 
నోములు వొంచి చాల వారిముంగలి నంతులభంగి న దిగా 
శేమియు సేయ శే రయిరి మెంతేయు నివ్వోజ పాటు ౫ గసారంగన్ , nha 

చ, నలుబెస లా క్రమిం ంచి రఘునాథునిచాపగుణచ్యు తాంబకా 

వలులు ని జాటవర్యుల నవాచి స్టగత్ి ( నునుమాడం బొచ్చె ని 

ట్రలముగం బర్వి వహీ ప్రక కటంబుగ నాత్త్మ్మశిఖాపరంపర' 
న్వలసిత లే తెజుం డై కడిమి rE శల భంబుల చేకుణాడ్సునన్.. తపు 

ఉ. మించి కకుత్ స్గనాయ ఏక సః ఏద్రధ నుర్షుణవిచ్యుతంబు లా 
కాంచనపుంఖకాండము అఖఫఖంగరయంటునం బోయి ఫఘోరస 
క్షంచం కాయము త్వెస సగలర్ప గళ యు ధి రాస్త్రుతంబు లె 
యంచితభంగ మంట వహూనారత్షులవై వడి సొస్పి నయ్యెడన్ = శ 418 

సీ రధికసారథి కేక కురథ్యియుకేంబులొ ముందరా చంనిభ స్యండ నములు 
కొల శీమూాతే సంఘాతసంతొళ్ంబు 2. ఐఏమొప్పును _త్రమహోగజములు 



ఆరణ్య కాండ ము. ర్న్తిగ్ 

జవస త్త ఏజితమన?పవమానమాభవవావహానంబులు సమిదాషవానములు 
కాటుకకొండలకరణి మేనుల గ్రాల. విజ్ఞవింగుచు నున్న పీరభటులు 

తే, నుడిసీ రొక్ర్ళూక్క_ యెడం బెక్కునులలమాశ్కి_ 

ty 

దారుణా కారచానుహా నపశ స 
ల్ న) 8 

చండకోదండనిస్పృతచటులకాల 

దండమండితకాండ ప్ర కాండమలిని. శీ త్న 

. ఇొవ్విధంబునం బ్రశ యసమయజంతుపారణకళాధురీణుం డగుస్థాణునివోలిక నిజ 

హేతి వ్రాతభ స్రీభూ తసకలలోకనివహుండై నసంకర్ష ణాగ్నికై వడిం దారకాసుర 

సంహారసమయసముదీ రుం డగుకుమారునిపగిది సం క్రుద్ధుం డై నకాలాంతకుని 

మాడ్కి_ రామభద్రుండు రొద్రరసోల్లాస భాసురమూూర్తి యె యఖండకోదండ 

పాండిత్యం బు. జూపినం దదీయసాయకపరంపర యన్నిళాచర సె న్యంబునందు 

బర హేతి ప్రభుట్టనంబున నుండుచు. గరులం బడవై చుభు హయంబుల నటు 

కుచు రథంబుల నుగ్గునూచంబులు సేయుచు బదాతులం ద్రుంచుచు శిరం 

బులం బగల్పుచు గంఠంబుల ద్రైంచుచు బాహువులం బెగ వ్రేయుచు వతం 

బుల వ్రక్కలించుచు. బ్రక్కలం జెక్కుచు నడుముల దుంజెంబులు సేయుచు 

నూరువుల విజుచుచు జూనువులు ఖండించు చు బిక్క_లు చెక్కులు వాపుచుం 

బాదంబులు విలూనంబులు సేయుచు నెత్తురు లురలించుచు. గండలు శాల్బు 

చు నెమ్ములు విజచుచు భూషణంబులు శాల్బుచు( దనుత్రాణంబులు నసీంచు 

చుం జాపంబుల ద్రుంచుచు గడలు పొడి సేయుచు గరవా లంబులు పతియలు 

వాపుచు ముసలంబులు గూల్చుచు ముద్దరంబులు తుముళ్లు సేయుచు గుంతం 

బులు రూపుమాపుచుం గుఠశారంబులు చూర్షంబులు చేయుచు భిండివాలం 

బులు నజుకుచుం. దోమరంబులు పుడమి రాల్చుచు నంకుశంబులు పొడి 

సేయుచు ధ్వజంబుల నడిమికి నజుకుచు ని ట్ల నేక, కారంబులం గీలాభీలంబు. 

చేసిన నమ్మైగ్గరంబు చచ్చియు నొచ్చియు విచ్చియు సుడింబడియుం గలం 

గియుం దొలంగియు. జిక్కువడియును జీకాకువడియును సై న్యంబు దై న్యడళకు 

వచ్చినం గనుంగొని మహాబల శాలు లగుకొందజు రఠోవీరులు సావాసం 

బునం దలకడిచి వీరాషేశంబున రామున కభిముఖు ల శూలనిన్ర్రీంశపరశ్వే 

థంబులం బ్ర హరించిన నయ్యతిరథవర్యుండు తీమ్హాగ్యంబు లై ననాళికనారాచం 

ఖుల బ్రబలహాలికుండు మహారణ్యవృకుంబులంబో లె వారల నందజ. బెక్కుు 

కుండెంబులు గావించినం జూచి తక్కినరక్కసులు సింగంబుం గన్న లేళ్లచం 

దం౦బున శ్రాణభ యంబున( గనుకనిం బజచి ఖకునిశరణంబుం జొచ్చినంజూచి 

శత్తుకీమణుం డగుదూవణుం డెలుం గౌర్తి గంఫీరఘోషణంబునం జేయి వీచి 



ర్26 గోవీనాథ రామాయణము 

ము, 

వురికొల్సిననందణు వె క్కి. 0వ భె రం ంబవపంనించి యంత పట్టుననుంగూడుకొని, 

. అనిలునితోడ మార్కొ_నం బోనుఘారినీరదములం బో లెడురథ చయములు 
సర్యముతోడం బోళాడం బో యెడుసెనుచీ కట్లక్ర నడి సింధురములు 

పోరు చాలక 'పెష్దపులిమోంది రుజీ కెడుక్ కొదనులేళ్లం బోలు ఘోటకములు 

నగణిత బలు. &  నమ్భృ గ రాజుపై -శీసళుండాలములభ ంగి సుభటచయము 

. వెల్లి విరిసిన జలనిధివిధ ము దోప, కొక్క_మొగి ఘోరసంగరోదోగ కాంత. 
తనరం జెలియలికట్టచందమున నున్న, రామభద్రునివై కేగి రౌద్రభంగి. 416 

, కొందజు సాలతాలములు కొంనణజు భూరెశీలా ప్ర కాండము 

లొందజు శూలకుంతములు కొందణు ముక్షర భిండివాలము 
+ - ఆ ఆ “mn రణ న ల్పొందుగ6 బూని యంద అటొక హోరికి- గృమ్మి కడంగి వ్రేయం గా 

అద ఏల నో షి ra న్య ల వాహ వ్ లూ 

సందడిక య్య మయ్యె నృపచం దున కాఖరదై త్వ ననకున్. 417 

రుడు రామః (శు రాతస నైనం) మ ప్రై గాంగ ర్వా స్త్రంబు 6 డ్ర్రాయాగించుట. ర్రైుర్తుం- 

. ఆరఘుపీరుం డప్పుడు భ యానకభంగిం గడంగి చుట్టును 

నూ గికిలాంబక వ వాతి. బోముచు నున్ననిశాటాా స్యము 
భి UU a. 

నాణంగం జూచి దీగ నయనంబుల నెజ్బందనంబు దోప గా 

వారణయూథముం గనినవారణవైరి క్రీ యం జెలంగుచున్, 418 

. మిడుతపరి గవిసినట్లుగ, నె Bn నంగ యున్న దీపేన బలే 

సుడివడియున్నది యిప్పుడే, మడియింపగ వలయు రిత్త మసం చేలా, 419 

అని చింతించి జగద్భయానక రవం బౌ నట్లుగా తింజినీ 
ధ్వని: గావించుచు లోకపూజ్యు మగుగాంధ ర్వాంబకం "చేయం జ 

య్యన నయ్య స్తమహ త్త ప్ర మెట్టిదొ యసంఖ్యాతంబు లై య స్త్రశ 

స్తనికాయంబులు వుట్టి | ది 'కటము లంతళా నిండె గాఢోర్ధతిన్. 420 

॥ పడుచున్న రాక్షసులచేం, బడినముహాోదారుణు లగు పలలాడుల వే 

బడనున్న వారిచేతను, బుడమి పరి_స్టీర్ల యయ్యెం బొలుపుగ నంత్రన్. 421 

. ఇట్లు తంజోపతండంబు తై రాముని ప్రచంగకాండంబులు లెక్కకు వెక్క_సం 
ఖు లై పుడమి యూీూనిన కెజంగున చెలదిక్కు.ల నాక్కమించి యా కాశంబు 

నిరవకాశంబు చేసిన సూర్యకిరణ ప్రసరణంబు లేమిం జేసి గాఢాంధకారంబు. 

గప్పుకొనియె నందు వెడందవాతీయమ్మల తా కున శిరంబులు పగిలి గిజ్జునం 

దిరుగుచు భీమణంబుగా ఫఘీంకారంబు సేయుచు వజ, ప్రృహారంబుల ఆక్కలు 

డెగి ధరణిం బడినకులాచలంబులఇాడ్పున దంతంబు- లూంతగా ముంద 

టికీ మ్రగ్గతిలం బడి బాణతుత వేదన సహీంపం జాలక ప్రాణంబులు వీడుచు 

మ త్తశుండాలంబులును శుండాలోపరి భా గంబులనుండి తోమరాంకుకంబులం 

బ్ర హరింప గమకించునంతలోనం గ త్తివాతియమ్ములు కంఠనాళే ౦బుల ద్రెంచిన 



* 

ఆరణ్య కాండము, వ్సి7 

నదియే చందంబున ధరణిపయింబడి కామితేంబు సఫలంబు గామికీ జీవితం 
బులు విడువం జాలక కొటి ప్రాణంబులం దన్నుకొనుగజారోవాకులును భొల్ల 

బాణంబుల శిరంబులు దునిసిపడ రయంబు పెంపున నవియె పోంలగాక యని యు 

క్కి ంతదూరం బరిగి యవ్వలం జన నలవి గాక యచ్చటం బడి పొరఠరలుచు నను 

వులు విడుచువాయంబులును వా(డిగలముండలా ్సృంబులు జళివీంచుచు వీరా 

చేశంబునం డెగవ్రేయ గమకించు చెడ సింవానఖశిలీముఖంబుల ను త్తమాం 

గంబులు జెగి క్రింవం బడియున్నవాయకో శేబరంబులమోందం బడి "తోడన 
వేల్పులు గురియించుముండారకును సుమవర్శ ౦బులం శ్రాణంబులు వచ్చి వెంటనే 

మింటి కెగసి కిన్నరకూపంబులం బ్రశంసిం చువీరు లగురాహుత్తులును రథిక 

సారథులు మడీసిన వావహానంబు లవికలంజు హ్ తమయిచ్చకొ "లంది నీడ్చు 

కొని పోవ మేదోమూాం౦సమ స్లీష్మ్క_పంకంబునం 'జిక్కు_నక్తి కి విశీర్ల ౦బులె రై నరథాం 

గంబులతో నజినటి లైనయరద వంబులును వాలుంబెటికకొన సామర్థ స్రంబు 

లేక యొక్కింతసాహసంబున నా నానావిధ పృవారణంబులం బొడువ నుంకించు 

నంతలోన నెకనెడ వాలికనారసంబుల. జరణజానుజంఘాజ ఘు నమధోస్టిడరఖం 

డంబులు తిలపృవమాణశకలంబు లై రాలిన రూపుసెడి పోవుపదాతులుం గలిగి 

సంగరాంగణంబు దారుణవర్శనం బయ్యె నందు చిరంబులు కముఠంబులును 

గజంబులు మకరంబులును గేశంబులు శై వాలంబులును భూషణరజం బిసుకయు 

బాహువులు మినంబులును గొడుగులు శతపత్రంబులును మేదోమాంస 

మ _స్తిహ్మ_౦బులు పంకంబును కోణితంబు జలంబునుగా న నేకరుధిరనదులు ప్రవ 

హీంచె నందు గడుపులకు వెక్క_సంబుగొ మాంసంబు మెక్కి. ర_క్షంబుగగోలి 

రుధిర ప, వాహమధ్వ్యింబున నీ(దులాడు చు రామునివి కమం బు6 బృస్తుకించుచు 

ననేకభంగులంగ్రీ డించుసూతే ప్రే తపి శా చశాకినీగఇంబులకోలా హలంబు బహు 

బంబె యుండె నివిగిభంబున నాక్క_ముహూ ర్లంబులోనం గించిదవళ్ష్టంబుగా 

రాతససె న్యంబుమూ పుమాపితమం బువిరియందట్టి లే జరిల్లు మధ్య్యందిన మారాం 

డునకు రెండనమూ ర్తి మె రానుభ ద్రుం డంతేకం తకు బ్రవర్ధ మానంబు 

లగును త్సావాబల కౌర్యంబులు గలిగి తక్కి.నరాశ్షుసుల నికే మరిబుగా వధి 

యింపం గోరుచుండె నప్పుడు వాత శేమ లగురావసులు జె జెబ్బులిం గన్న లేళ్ళ 

చందంబున నమ్మహో వీరుని క క్ఫైదుట నిలువ నోపక భీతచిత్తు లై. క్నుకనిం బలి 

చినం జూచి రోషభీవణుం డై దూషణుండు. 422 

చుడు దూసషణుండు మజలిన రాక్నససైన్యమును బురికొల్బుట, చుశుం- 

ఈగతి మోకు నేం గలుగ వేటికి ముర్తుర్ణన కోడి పాటు దో 
క్వేళము మాజి నందణిము వీని నధింతము రం డటందు ర 
మోగణ నాయకుండు పురికొ ల్సిన బంచసవా స్స యోధు అం 



5256 గోపీనాథ రామాయణము 

తాగతకాలకింకరల యట్ల చెలంగెడువార లు గతన్. 4283 
. అతని బురస్మ్క_రించుకొని యందజు రాముని. జుట్టుముట్టి య 

ద్భుతముసలోప పల ప ప్రదరభారువాపట్టిసళూల వర్ణ ము 

న్వితతబలాథ్యుం డై క నరఘుపీరుని వై 6 గురియింప నన్షుహో 
ద్ధతికం గబంగ కవిరభుండు దారుణవాణవాతిం చెరల్బుచున్. 424 

: వడగండ్లు గురియుదట్ట పు, జడికిం జలింపనినగంబుచందంబున రా 

ముండు సుస్థిరం జై క దె త్యుల, మడియింపంగం బూని రోవవూనసుండగు చున్. 

కులిశంబుక శ చెడిదము, గలవాలీకశారసముల 6 గడువడి దోపా 

టులమో౭దం బజివీ బలుదూపులు దూపుణు మేన. బొనిపె భోజబల ములరళాం 

. తోడనె శత్రుదూపణు6ండు దూవణుం డంతకుభాంగిం గుద్దు. డై "డె 

వేడిమి నివ్చటిల్ల రఘుఏరునిం ఊాంకంగం ేరుం దోలి న 

వార్పిండిశిలీముఖంబు లనివార్యగ తి న్నిగిడించి రాశుసు 

క్వేగుకతోడం జూడం దనవికృమ మంతయు జూపె నుద్ధతిన్. 427 
| ఎరడు రాముడు దూపసషణుని పధియించుటు. శుర్టుం- 

అతనిపరాక్రమంబునకు నల్క._ వహించి రఘు ప్ర వీరు 
పృతిహాకళె"ర్యుం డై యొకశరంబునం జాపముం ప. నాల్లిటం 
జతురతీ నక్వేము ల్ల ల్లునిమి సారథి నొక్కట నర్థ్ర శ చంద్రసం 
వలి దునుమూడి వానియుర మంటంగ వేసె నిషుత్ర గ శ యంబునన్. 428 

. ఇట్లు విరథుండును వికలసాధనుండును విసవాతాళ్వుందును వినిపాతితసారథి 
యు నై యన్నిశాచరుండు గినిసి గిరిశిఖరసంకాళశంబును రోమహర్ష ఇంబును 

గాంచనపట్ట వేస్టితంబును 'జేవమై న్యాభిమర్షనంబును నీక్షశంకునమొకీర్ల ంబును 
గాలాయసమయంబును బరవసోతీ తంబునూ వడజ్రా శనిసమస్సర్భ ంబును బరగో 

పురవిదారణంబును మహోరగసంకాశంబు నగు పరిఫఘుంబు. నొనీ పరమసం క్ర 

ద్ధుం డై రామున కభిముఖంబుగా రయంబునం బజి తెంచుసమయంబున నా 

రఘువీరుండు రెండుక త్రివాతియమ్ముల సవాస్తాభరణంబు లై నవానిభుజంబులు 
"రెండును ఖండించిన ఛిన్నహాస్తుం డై నవానికరంబున నుండి యవ్మహాపరిఘంబు 

న] (కృధప్రజంబుపోలిక ధరణిపయిం బడియె నిట్లు శరనికృ త్త త్రబావుండై. దూప 

ణుండు విహోణంబులు వెటికినమహాగజంబుపోలిక బుశమిం గూలి లి క్రజ్ట ణం 

బున సంప్రా ప్త్రమరణుం డయ నతనిపాటుం. జూచి సర్వభూతంబులు సాధు 

అ లా రామునిం బ్రశంనించి రంత. 429 

. దూపుణుపాటుం జూచి మదిం దొట్టినకోపము నెత్తి కెక్కంగా 
గ తాకు అయి రోంజుచు దాననదండ కనాయకు 

లీషణభంగి మువ్వు రతిభీకరు లొక్క_ట వీర్య నచ్చిరో 



ఆరణ్య కాండ ము, ర్ 0 

భూషణుం డై నరాఘనవుని. బోర నెదిర్చిరి సాహసంబునన్. 48() 

వ. ఇట్లు నుహోకపాలుండును సూలాకషుండును ప్రమాథియు నను వారలు మృత్యు 

పాశావపాళితు ల తీవ్ర వేగంబునం చాంకి 481 

చ, అలుక వుహాకపాలుం "కాకయాయసకూః ము స్థూల నేత్రుం డు 

జ్ఞ లదురుపట్టి వరకి సంబు నొకళాత పరశ్వథముం బ బమాధథి ని 

ప్రలముగం బూని వ్రేసీ వికటంబుగ నార్వెన 'హరఘూ | త్రముం 

కలయక సాధన త్రయము న,స్త్రముల న్వడిం ద్రుంచి ఇెండియున్. శశిని 

ఉరుడ్ద రాముడు మ పకపాల న్థూలాకు ప్ర శృమాథు అనుమువ్వురరాతు.సులం జంపుట. శుష్టుం 

చ. అనుపమేహవుభూవీతశరాహతి వేగ మహోక పాలునిం 

దునిమి ప్రవాథిని న్వోడందతూపు 5 గీ టణంగించి స్టూలనే 

తుని వివదేక'బాణమునం సు ద్రుంచిన నయ్యసుర త్రి వయంబు వ 

జ్రనిహాతీపర్వత త్ర యముచొడ్నునం గూ'లె ధరాతలంబుస న్. 438 

ఊహ, అంచితవి క, కముం డగుముహారథ వమ్యుండు రాము డంతేటం 

బంచసవా స స, రాశుసులం బంచసవా స స నిలీముఖంబులం 

బంచత నంద చేసి కలభంబులం 'జం పినసింగమట్ల నే 

త్రాంచలదీధితు ల్నిగుడ నద్భుత వై ఖరి( బొల్లి యుండలోన్. 434 

వ, అస్ముహాపీరునిపరా క్రమ మ్ ప్ర కారంబుం జూచి సహింసన్ మృతుం డెనదూవ 

గుర దలంచుకొని 'సఖకుం తై ఖరుండు ఏ-ఠ్రావేశంబున , ABS 

&. గుద్దన! గోపవేగమున. గన్నుల ఇ నన్నికణంబు లొల్క_6 బ 

న్విద్దజ దండనాథుల నహీనబలాథుర్ణిలం జూచి మోర ఫ్రి 

ప్రొద్దున చేని నూనవునిపొంక మడంచి వధించి రండు వే 

సుస్టుల, జెప్ప నేల మనళూరత లెన్నటి కింకం గాల్పనే. 483 

వః అని బరవసంబు జేసి పురికొల్సి తానును రభసా లిశయంబున రామున కభిము 

ఖంబుగా రథంబు దోలించ నంత ఖరాసుర వ్రే రితు లె శన గావియుం బృథు 

గ్రీవుండును యజ శత్రుండును వివాంగముండును దుర్ణయుండును గరవిరాతుం 

డును బరుసుండును సౌలశారు కుండును మేఘమాలియు మపోనూలీయు సర్వా 

స్యుండును రుధిరాశనుండు 5 ననుదాగదశనుహోపీరులు హతశేషు లై నగా నికులం 

గూడుకొని శీభ్రుచేగంబున ఖరునిం దలకడచి శరాసారఘోరంబుగా? గవిని 

నానావిధ హేతి న్ వ్రాతంబులః బరంగించుచు రాద్రప్రకారంబునం జుట్టుముట్టి 

యట్టహాసంబుం సేనిన, 451 

రుడు రాముడు పన్మిద్దణ రతోవీరులం జంపుట, ర్రూధుం- 

ఇా,అపభ్యా ప పకులుండు శెిండవనిదాఘాదిత్యు డై జ చాపవ్ి 

చ్యా పాండిత్యము దోంస సాధుముఖపద్య అంబు ము ల్విశాసస్థ
ితి 

67 



590 గోవీనాథ రామాయణము 

న్తీవింప న నచండకాండకిరణో ద్రే కంబునం గ్రవ్యభు 

గ్రూపభాపంతముల నరించె దిశల నూ,ఢ ప్రభ ల్లొన్ముగన్. 488 
. వెండియుం జండకాండముల్లు వే పదివేలు నిగిడ్చి యొక్క_టకా 

గొండలం బోలు రాతసుల నూర్వుర నూజుశిలిముఖంబుల 

న్యెండుగ నొక్క_దై త్యవరుని న్వధియించుచు. జితళంగి నా 

ఖండలు. డద్రి శృంగములకై వడి నందజు గూళల్చె వ్రేల్మిడిన్. శీలం 

పదిరెండునారనంబులం, బదపడి రాభఘన్రు(డు వేగ పన్నిద్దణ బె 

ట్రిదు లగు సేనాధ్యతములం గదనంబునం చునిమి పనిచెం గాలునిపురికిన్, 440 

. అనిమొన రామచండవిశిఖావాతిం గూలినము క్త శేశభ్ళ 

దనుజు ల వేం బినజ్ద యయి ధాత్రి కుళావృత యెన వేదిచొ 
ప్ప్రనం దనరారె నవ్వివినభూసలి కోశితమాంసపంక యి 

ఫఘనతరనారకసలముకె వడి నొప్పుచు నుండె న జిన్, 141 
ధా రా a. 

, కదనమునందు రాఘవ గఖండపరాకనుదుర్ని వారు డై 

మదమున నొక్క డయ్యు నరమౌాత్రకు. డయ్యు. బజాతి యయ్యుని 

టదయతం దచ్చతుర్లశ సవా స నిశాటుల నక ముంబునం 
య ది గ UU 

జిదోరుప'లై ధరం దొరయంగం వేసె సుర ల్తుద మంది దూడంయగన్. 442 

. ఖరుండును ద్రిశ్రుం డనువా, రిరువురు రాశుసులు దక్క నెబ్లనురారుల్ 

ధరణీధరముబ (క్రియ ను,ర్వరం గూలిరి కడనమందు రాముని చేతన్, 448. 

. ఇట్లు మహోవాతవేగంబునం గూలుకుహీరువాంబులచావ్సున. నిశాచరు లం 
దబు రఘుపిరునికాండ ప కాంకంబులం చెగని నిశ్నెమంబుగా వుడిసినం జూచి 
ఖరుండు కోపాటోపంబున రాముని యాటోపంబుంజూచి సహీ౦వక రథంబుందో 
లించుకొని యన్ముహారథున కభిముఖంబుగా నడరిన నతని నివారించి వాహీనీ 
నాయకుం డగు త్రిశిరుం డిట్లనియె. 414 

అనుశేంద్ర యింత సావాస మేల మరలుము రాకుసాంతకుం డై నరాము గదిసి 
వాండిమి గలనాదు వేడిమి జూవి దివ్వాాన్తసంవాతి వాని నని వధించి 
యనిలోన నింతకు మును వానిచేం జచ్చిసట్టివారికిం బ్రతి పుట్టం జేసి 
వచ్చెద నది గోక నాండు నాచే! జవ్చె నేని క్రన్తుణ నిజస్థానమునకు 

నరుగు మటు గాక యే నన్మహాత్ముచేత, నిపుడు రణమునం జచ్చితినేని మరల 
యుద్ధమున కీవ్ర దొడరి నాయున్లులికము, తీర్చి పుచ్చుము పెక్కేల ధీరవర్య. 

రులు రెము డు (త్రాశిరుని జంప్రుటు. చ్లురుం- 

. రాత సేంద్రా యేనాయుధంబు ముట్టి ప్రతిజ్ఞం "చేసెద సర్వప్రకారంబుల రాత 
సులకు వధ్యుం డై నరాముని వధించెద రామునిచేత శే నైనను నాచేత రాముం 
వై నను బంచత్వంబు నొందుట సిద్ధంబు నీవు వెనుకకుం జని రణోత్సావాంబున . 



న 

ఆరణ్య కాండ ము, ర్త్1 

'నిలువంబడీ యొక్క_ముహూ ర్తంబు జయాపజయనిర్లాయకుండ వగు మని బర 

వసంబుగా౭ బలికిన ఖరుండు వానికి రణంబున కనుజ యొస్ంగి రయంబున రా 

మున కనభిముఖంబుగా నడిచె నంతం ద్రిశిరుండు కృతాభస్థనుజ్జుం డై జవనాళ్వ 
సంయితం బగుకనక రథం బెక్కి త్రిశ్ళంగం బగుపర్వతంబు చందంబున వర్రీ 

రంబు (గాల సలిబధారలు. గురియుమేఘంబుకై వడి శరవర్ష బు గురియుచు 

మూండునోళ్ల్ళ ముల్లోకంబు లప్పళించుటకుం డాలీ జలార్లదుందుభి నాదసదృశ 

నాదంబున "గరించుచు రభ సాతి రేకంబుగాం గవిసిన నతని యట్టహోసం బు? 

జూచి రఘువీరుండు బహాుప్ర కారంబు లగుళరపరంపరల వానిబాణంభుబనన్నిం 

టినిం జదియ నడంచుచుం బ్రచండ భంగి మార్కొనిన నయి్యిద్దజుకు ఫీవణం 

బగుసంల్రా/,యం బయ నిప్వధంబునం దలపడి రాముండును ద్రిశిరుండును 

సీంవా మ దేభంబుల చందంబున వాయువలావాకంబులపగిది వాసవవ వృత్రు, 

విధంబున గరుడపన్న గంబులమాడిి_€ బరస్పరహాుంకారంబుల న 
ధిక్కారంబుల ననోస్టన్యతిరస్కారంబులం గొండాకసేఫు కన్నులపండువుగా 

భండనంబుం జేసీ రాసమయంబున, 446 

కనలి శత్రిశిరుండు తీ వ్రాంబక త్రయంబు, శాసలేయునినొసలు జాంకంగ నేయ 

నించుకై నను దలంకక హీనబలునిం గా నెజీి వానితోడ నిట్టనుచు. బల్కె, 

ఓరి నిశాట యెవ్వనిముహో గ్రశరంబులు మన్నిటాలనుం 
దారయం బుష్పసన్నీ భము 4 ళ్ మృదువై ఖరిం బొచ్చె నట్టినీ 
ఛూరత్ర తే తేస్గ మయ్యె నింకల జూప నేటికి మచ్చిలీముఖా . 

సారము గ్రమ్మజం గొనుము చయ్యన నీపని చక్క న నయ్యెడిన్ . 448 

ణి ఊసు అట ల + 

. అని యుబ్లసమాడుచు న, ద్దనుజునివత.మున ఫఘోరతరకాలవ్యా 

. ఒక బాణంబున వానిచేకిధను వతు గ గ. బుగగ 

శనిభశరచతుర్ల శకము, సునిశితగతిం జొనిపి యంత సొలయక మరలన్. 449 

ద్రుంచి వే 

అటెకనారాచ చతుష్టయంబున దురంసో క్పేకము నాన్చి త్ర 

క్కక సూతు న్ల న ఎథసాయకాష్టకమున న్లండించి శ్రల్కేతనం 
బొకకాండంబున "రండుగాం దునియ లై యురిష్టం బడం గూల్చినన్ . 450 

ఇట్లు విరథుం డై రథంబువలన రయంబున బుడమికి దాటి పాదసిన్యాసంబున 

భూమి గృక్కదలం బజితెంచు చున్న త్రిశిరునిశిరత్రయంబు బాణత్రయం 

బున ఖండించిన నవి మహావాతపతితంబు బగుతాళపల ంబులచందంబున ధర 

ణిం బడియె వానికశేబరంబు శిఖరరహితం జై నపర్వతంబు పగిది నుర్వింగూలలె 
నిట్లు త్రిశిరునిం చెగటార్చి రఘువీరుండు వృత్రానురునిం దునిమినపురందరుని . 

క వడి నొప్పు చుండె నంత వాతశేషు లగురాక్షసులు ెబ్బులిం గన్నవారి 
ణంబులకై_ వడిం ద్ర స్తచిత్తు లై కనుకనిం బజచి ఖరునిముజువు సొచ్చి రత౦డు 



ర్టిలి నోవీ నాథ రామాయణము 

వహాతు లై నదూపణ, ప్రి త్రిశికలనుదక్కి_నచత్ను శసహ స్స సరతోవీకులందలంచుకొని 

కోకరోవ ం౦బులు మనంబున ముప్పిరిగొన రాశీ సులపాలిటియంతకుం . డై 

కన్నులకుం 'జేతిచూక రాక వెలుంగు చున్నరాముని వీలోకించి వునంబునం 

దలంకుచు వినూఃనా గ భాగంబులనుండే సెక్కు_విధంబుల రాముని. బ్రశం 

సించు దేవర్శి మవార్ట్రలయు త్సావాంబుం గనుంగొని కవ్శుజరోమంబుంగల్పించు 

కాని వా సఫ్రుం జేసేనముచి చందంబున స్కందునీం శతా రకునిపోలికసంరంభ 

విజృంభితుం డై రామునిం గదియ వచ్చి. శీర్] 

మి. బలవవ్చాపము నెక్కు వెట్టి గుణశేబ్దంబు ల్ప౪+చండంబుగాం 

'జెలంగ నృిశీతభంగి ఫూోరతరసంన్ఫీతో గ్ర గ నారాచము 

లల మొప్ప న్నిగిడించి సర్వదిశలు నృర్వంసహాకాళము 

బలయం జేసి నిమేషమాత్రమున దూర్లతంబుగా6 గప్పినన్ . 45 "5 

ండ్గుయ రామఖరానురద్వంద్వ యుద్ద ము. చ్చుణుం- 

చ. కని రాఘువల్ల భుండు ఘన కారుకి ము, నృవరించి నింబిసీ 

ధ్వనులు సెలంగ దురి్షిష హాదా రుణ కాండము లొక్క_రీతిగా 
మునుకొని దీ స్పనహ్నీకణము ల్చెడర న్నిగిడించి యాకసం 
నుసుటీం నుగ్రగతి స్యస్ర్రుమయంబుగం జేసె గృక్కునన్. 453 

క, ఖరారా నే సరతఖీ, 5 “రతర బాణముల చేత గగనంబు నిరం 

ప్రర మయ్యె "సర్వదిశ- సన్లు, బరిపూర బు లయె్టు జెల్లు పటి చినభంగిన్ . 454 

క, నిుంపమసాయక థా రా, పరినృతుంం కై డె యినుండు గానంబడ కున్మి_C ద్రజ 

"లర వేది చేయు బవ లే, ర్పుణుపం - చరముగాక తఉచ్చనడ యుండి దిలన్ 4గి5 

వ. వుటియు నిట్లు తలపడి యితెేతరజయకాంతులం బోరునప్పుడు, 456 

క. ఆలమున ఖరుడు రాముని, నాళీకవికర్ల నిశితనారాచముల 

స్వాలికతో త్రంబుల శుం, డాబంబును బోతౌ నలమటం బ్రవారించెన్ . 457 

క, ఖరుని రథస్థుని రాక్షస వరుని ధనుర్హరునిం. బర్యవస్థితు భూతో 

తర మపుడు పాశధరుం డగు, సరెతపతినట్ట చూచి భయ మండె రహిన్.452 

వ. ఇట్లు దుష్ప/ధష్టం డై జె ఖరుండు. 459 

వా, దీనం బారువ పర్య వస్టితు సముద్దీ ప ప తాపు న్యహో 

శ్రారు న్చింహపగా కృ కో ము నకరటోోభీము రాకీ రాము నలో 

దారుం గాంచి హుూకాశను న్మిడుత చంచాన న్వెస న్లాసీ దు 

ర్వారాజి శృనుహీనసత్తు పం శనుచు న్మావించి సంరంభి యై. 460 

క. తనచేతిబలువు గన్పడ, ఘనశరమున రాముచేతికార్తుకగుణముం 

దునిము వెస స ప్పశరములు, నునిశితగతి నతని మేన జబొనిపెం బెలుచన్. 461 

క, అట ఖరకాగ్తుక ము క్త, స్ఫుట నారాచముల చేత భూమీోాశునికొం 



ఆరణ్య కాండము. 538 

కట మస్సుశు కుబుసము కీ, యం బటురయమునసకలి పుడమింబడి యెంగడిమిన్. 

ఉ అంశట రాతుసుండు ప్రళయాంతకుకై వడి జేర్చి జానకీ 

కాంతునిమోంద సాయకసవాస్రము లొక్కట చేసి వేగ రో 
దోంతర మెల్ల నిండ వడి నార్చుచు సర్వసుపర్వు లాత్మలో 

నెంతయు నుమ్హులింప ఖరు( జేపునం దోంచె మహో గ్రమూర్తి యొ. 468 

న. ఇట్లు ఖరబాణవీడితుం డై శత్రునిబర్హణుం డగురాముండు విగతధూముం డగు 

" నోశ్వానరునిచందంబునం జేజకిల్లుచు నంతకంత కుత్సాహంబు ెట్టింపం దొ 
ఫీ తనకు గసంభసంళవుం డిచ్చినగంభీరవి రా) వం బగువై స్ట కచాపంబు లీలం 

శేల నందుకొని వె వై రివినాశ నార్థంబు సముచితంబుగా సజ్యంటుం జే జేసి గుణపణా © 
దంబు సేయుచు. 464 

ఉ. కాంచనపుంఖకాండము లఖండగతి న్నిగిడించి వేగ న 

కంచరు కాంచనధ్వ్టజము నప్పక ద్రుంచిన సర్వ చేవత 
ల్పంచినం బద న బాంధవుడు ప్రా చాలివకై వడిం గూల నేలెంద 

శ్బాంచనదీధేతు ల్ని ఖల కన్టసయందు వెలుంగు చుండంగన్ . 465 

ఉ. వెండియు. (గ్ర్తుద్దుండై. ఖరుండు వేగమె మర్ల విదుండు గావునం 

గాండచతుష్టయ ప్రవాసీ గా త్రము నొవ్పంగ జేసీ యా ర్చె ను 

దంశరయంబున 'నృముదదంలిసే దారుణతోవురంబుల 

న్షండిగ ప్రేటు పెట్టిన విధంబునం గోపరసోగ మూ ర్తి యె. 466 

క్, ఖరకారు క్రశనిస్పృత భీ, కరమార్లణవిద్దుం డసచు గాకుత్ స్థకులా 
భరణుఃడు రుధిరాప్ట్రకుః డె, కర నేరుదుగ రోవాణా ద్రికైవడి నలరెన్, 

వ. 9 టఖండ సంధ్యా రాగనుండల పరివృశమార్తాండుండుంబో లె దివ ప్త భాభాస 

మానుం డై రానుభ ద్రుం డవష్ట్రంభ ంబున. 468 

శా.భోకాలోకగుహ ల్చ్ప్రితిధ్ష్టను లిడ౯ా లో కాధికాం డంత న 

సోక జ్యూనినదంబుం చేసి శరము ల్లోడోడ సంధించి ని 

ల్లాకర్తాంతముగా వడిం దిగిచి ప్రక్యాలీఢథపాద వస్థుః డై 

పక “స్వింక నిగద్బె చాహువిలగజ్వేగంబు దీపింపగన్. | 469 

దురు రాముండు ఖగుని విరథభునిం జేయుట శురుం 

వ. ఇట్ల మోఘశరపాతనంబున ఖకునియాటోపం బడంగించి వెగడు పజిచి క్రమ్మటి 

నాజుసాయకంబుటు నిగిడించి యొక్క వెడందవాతీయమ్మున నానిశిరంబును 

కెండుముర ప్రంబుల వానిభుజశిఖగంబుబును మూ డర్భచం ద్ర బాణంబుల 

వానివక్ంబు నొప్పించి వెండియు సూర్యమరీచికోల్పంబు లై నపదుమూండు 

నారసంబులు ప్రయోగించి యొక్క_విశిఖంబున యుగంబు నటికీ నాలుగు శిలీ 

ముఖంబుబ ఘోటకంబుల గీ టణంగించి యాజువశరంబున సారథిశిరంబు ఖం 



న్క్రిశ నోవీనాథ రామాయణము 

డించి మా డంబకంబుల. గూబరంబును నెం డమ్ముల నొగలును బండ్రైండ డవ 

మార్షణంబున ఖరునిచేతి కార్లు కంబును బజియలువావి వజ్ర సంకాశం జి స నకదు 

మూ కవపష్ఫపక్కంబున ఖమేనిశిరంబు దూల నేసిన నొఖరుండు భన్నచా 
పుండును విరథుండును హుతాక్వుండును హూతసా రథియు నై కాలదండంబుం 

బోనిగదాదండంబు బుచ్చుకొని ధరణిగతుం డై నిలువంబడి యుండె నప్పుడు 

రామునిపరా గ్ర్మప ప్రకారం బాలోకించి యంబరంబునం బన్నినమవార్షి దేవ 

శాముఖ్యులు  విమానా గ గ భాగంబుల నుండి వ్రాంజలు. లై పరమానందంబున. 

బ్రశంసించు చుండిరి యిక్తెజంగున పరథుం డై గడాపాణి యె యున్నఖరునిం 

జూచి రాముండు మృదుపూర్వుకంబుగాం బరుషవాక్యుంబున నిట్లనియె, 410 

రురు రాము6డు ఖరుని నానావిధంబుల దూజుట. తురుం- 

య్. స్యందనవారణాశ్వభటసంకుల మెనబలంబుతోడ నీ 

కందునం జేరి నీవు చిరకాలమునుండి సమ స్తసాధులం 

గొందల మందం జేసితివి క్రూరుడు పాపవివారకుండు గ 
రాస్టంధుండు సర్వలోకవిభు. జై నను ధాత్రి నునంగ నేర్చునే. 411 

క. లోకవిరుద్దం బగుపనిం గై కొని గావించునట్టికఠినుని విషద 

ర్వీకరమునట్ల బలియుఃడు, పాకటముగ( జంపు ఘనకృపారహితుం జై. 472 

తే. మజియు నెవాగ్టడులోభ కామముల చేత దురిత మొనరిం చు నతండుతద్దురితఫ లము 
వెస ననుభవఏంచు ్రైహ్మాణివృష్టైశిలను, మ్రింగి పంచత్వే' మొందినభం గిననుర, 

5. ఘునదండకాననంబున, మునుకొనీ వసీయించి యున్నపుణ్య చరితుల 

న్మునుల వధియించి యేఫల, మునుపమగతి ననుభవింప నానించితివో. 474 

క,' జనదూష్యులు క్రూ క్యూరులు భూ, తనింద్యులు సమర్ధ లయున్టిం దడవుగ నిలవై 
మన నేరము చర్చింపంగ, దనుజాధమ లీర్ణమూలతరువులమాడ్కి న్. 415 

లే. కర్త యగువాండు నిజఘోరకలువక్షర 
ఫల మవళ్యంబు నొందు సుపర్వవై రి 

యరయం గాలంబు సంప్రాప్త ప మగుచు నుండ 

నగము లా రన నుగుప ప్రసూనమును బోలె, 476 

ఆ, ఖలుండు తనదుఘోరకలువకర, ఫలంబు, నపుడె తోడుతోడ ననుభవించు 
వెలయ భు _కృఘోరవిషమి శ్రి, శితోీదన న ఫలమునట్ల దివిజకులవిరోధి. 4T7 

తే, ఘోరపాపంబు సేయుచు మాజీ లోక్కమునకుహింస6 గావించెడుదనుజవరులం 
బట్టి వధియించుటకు నేను భరతు నాజ్ఞ, దుష్ట్రదెత్యసమాసా దితుండ నైతి, 

లే, చౌనవాధమ చేయేల శతడయ కెపుడు, శిష్ణులకు విప్ప కారంబు చీయునటి 

నిన్నురణరంగమునంజంపి నేండు మొదలు సకల భువనంబులకుమేలుసంభుటింతు. 

'శే.కడిమి దీవింప నాచేత విడువంబడిన, హేమభూవీ. తవిశిఖంబు లీపుడె నిన్ను. 
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గలంచి నల్మీకమునుబన్నగములుయబో లెలంజయ్యన ధరిత్రి భేదించిచనయగలలవు. 

తే. పుణ్యతర ముగుదండ వ కారణస్థమందు, శిష్టవిబ్వేవీ. వై వెన నీచేత మున్ను 

పరగ భశ్నీంపంబడినట్టిపరమమునుల, నిఫుడె గబా సవా సె ని న్భసహితు౬డవగుచు, 

క. దనుజాధమ మచ్చరముల, ననిలోం చెగి నిరయగతికి నరిగెడునిన్ను 
నును నీచే బాధితు లగు, మును లిపుశు మాడ గలరు ముదితాత్తకు ఆ 45 
క రీ రూ 

ఉ. ఓరి దురాత్త్య మేటి కిపు డూరక యుండ నీదుశె°ర్భ మిం 
పొరంగం జూపు నీశిరము నద్భుతతాల ఫలంబుకై వడి 

న్ధారుణిం గూల్తు నంచు సముదగృత, రాఘనవుం డిట్లు వర్క నా 

ఘేోేరని కాటుల, డిట్లనియె గ్రోధము దోపంగ ర కృనేస్రుండై 483 

దురు ఖరుండు రాముని నధిక్నేపించుట. .డ్ఞాశ్టుం 

జ. కొందు ట్రాశ కృ తాసురులం గూల్చీలి నం వొకపోటుబంట వై 

జెందమునంచోం బొంగుచు వడి న్నుతియించుకొనంగ నేల గ 

త్రం దగ వీర్యవంతులు నరర్ష భో అద్భుత సత్వేయు క్ట కు లి 

చందమున న్ప ఏ తేజమును సంస్తుతి 'సేయుదు నే నినుంబలెన్. 484 
క, లోకంబున నకృ తాత్తులు, ప్రాక్సతులును రాజవంశపాంసను లగువా 

శచేకరణి రజ్జు లాడుదు, శాకరణి నిరర్ధకో క్షు లాడంగం దగునే. 485 

క అని మొన భూరుండు తనుం దా, వినుతించుకొనంగ. దగుచె వెజ్టితనమున 

నీను మాత స్తుతి నాశ, మైనరించుం గాడి వి కృ మోద్ధతి కెల్లన్, 486 

వ మణీ యు మృత్యు కాలసంకాకం 3 జెనసమరంబు సంపా స్తం బగు చుండ నప్ర 

స్రవంబునందు. గులీనత్వంబుః (బ్ర,  కేటించుచు నెవ్నం డాత ప ప ప్రశంసం గావించు 

కొను నహ్నీ బుద్ధిచేత న నగ్ని నరం | బైన యుపలంబును సంస నకిం చువురుషుని 

కొణి కనుపల భ్య మానోప్ల స్పర్శం బె నన యుస్టిపలంబుచే చేత దనయనగ్నిత్వం 

బెట్టు నిదర్శితం బయ్యె నట్లు నీచేత నిన్ను ఏరుం డని తలంచెడునాకొటి 
కీయాత్త పృశంసచేత నీయ పీరత్వనామకలభుత్వంబు నిదర్శితం బయ్య నది 
యునులో స సువర రృ కోధశకాగ్ని చేత సంత పం చె నసువక్త వ యూ పకక 

టంబువేం గార క ప్రయాపం మై ౫ నలఘుత్పంబు నిదర్శితం బై "బెనచందంబున నీచేత 

సీవికళ్లనంబున నశూరత్వషతాపకొం బె నలఘుతే్టేంబు సర్వప్తకారంబుల నిద 
ర్భితం బయ్యె నని పలికి వెండియు నిట్లనియె. 487 

క బహుధా తువిచి త్రిత మగు, మహీ భ్రృమును బోలె నన్ను మది నచలునింగా 

రహ్ 6 బరికింపుము దోర్చల, రహితునింగాం జూడ వల దరాతిప్ర నరా 188 

శే. తివిరి ముబ్లోకముంను నధింపం బూని, దండము పరి గ్గ హించినదండధరుని 
పోల్క్మి నని నిన్ను వధియింపంబూని గదను, 'జేకొని గడంగినాండ వఏీశ్నీంపునన్ను, 
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&ih 

* పొద్దు గ్రుంక నచ్చె సుద్దులు చే యేల, కవనమునకు వోని గలుగ కుండ 

'నేండు నిన్ను. జంపీ నీచేత జచ్చిన, దితిజవరులవగపు దీర్చి పుత్తు. 490 

ంయుయు రాముడు ఖర క యు కృగదను ఖండించుట, ర్రుతుం- 

. అనియిప్వ్రిధంబున. బిజు సనక మటుమాటలాడ ఖరుండు సంరం భవిజ్బంభితుం 

డై "కాలదండ సదృశం బె నగదాదండంబు జరజరం ద్రి వీ కన క వలయరోచులు 

దీశలం జెదర దీపాశనింబో లె రామ.నీ నిపై వె చిన నది స మహా వేగంబున వృకుగు 

బ్మంబులు భస్మంబు గావించుచు నంతేరి క్షంబునం బజ తెంచు చున్నం గనుం 

గొని యూర" సుపీరుండు నికితా గృంబు లైన నబహువిధశరంబు లడరించి చాని ఖం 

డించిన నృుత్యుపాళ సం కాశ యగునమ్మ ఏహోగద రామ కార్ముకము_కృ క కాండంబుల 

చేత విభిన్న యె మం క్రౌమధబలంబుల చేతం బుడమిం బడినవ్యాళికరణి ధరణి 

తలంబునం బడియె నిట్లు ఖరాసుర ప్ప, యు క్షం బె నగ చదాదండంబు - మార్ష్మ ౦బు 

చేసి ధర ర్శవత్సలుం డగురాముండు స స్మయమానుం డై వెండీయు ససంరంభోంబు 

గా వాని ఎకి ట్లనియె. 491 

. ఓరి నిశాట నీ దగుబలోద్ధతి సర్వము జూపి తిట్లు నీ 
శూరతీయు న్లభీరతయు సోంపును భౌంపును బెల్ల మయ 2 బ 

లామణభాంగ్ న్ వొప్పుగద తప్పక మచ్చితసాయ కావాలి 

నారుణిం గూలె నీకు ఖరనామము గల్లుట న్యవ్షమే కదా 492 
శ్చ 

. నేయు డు నిన్ను6 జంపి నీచేత జచ్చిన, ది దితిజవరు* వగపు( దీర్చి పుత్తు 

2 ననుచు నీవు కశక నాడినవాక్యంబు, వ్యర్థ నుయెన్సం గద నిశాటవర్య. 499 
ర 1 ఓ 

2 . వఘ్వుండవు వు నీచుంశ నస్క న్మిథారివృత్తుండ నైన నీజీపిత్రముం 

దథ్యము హరియింతు సుధ న, సాధ్యుం డగుగూఢ చరణకత్రుడుం బోలెన్ 

_ చానవాధమ యిపుడు మద్చాణనివాకి, భిన్నకరికుంక నై కూభియున్ననీదు 

“సవబుచ్చు వశోభితం బై నకుధిర, మిన్మాహీ'దేవి గొ గోలు నందము గాగ. 495 

న స్తపినస్ట స్తభుజుండవ్రు నాం ద్రపాంసు, గూవీ.తుండ వై దుర్గ ఇ యూప నట్ట 
ణ్ Cio 

పృథ్వి గాగిటం జేక్స్చి ని నిద్రింప గలవు యడిచి పడ చేటే కింతీలో నమరనై ర. 

దానవాధము నీవు మద్భాసవాతివి, దారితొనయనుండ నై భాతి గూలు 

చుండ న? డాదిగా నొష్పుచుండు నీయ రి కొఫ్టి ముశరణ్యకులకు శరణ్య మగుచు. 

ఇమ్మున నేండు జనన్ఞా, న మస ,ద్బాణ పాతేనమున హతేస్థా 

న ముగు చుంకలో మునులు వ, నమ్మునయ జరియించెనరు ఫఘనమ్హుగ సుఖులై. 

. పూత బాంధవ చై బాస్పా, ప్రతలోచన లై విషణ్ణిముఖు లై రక్ష 

స్ప బనర్టిభ యానవహాముగ, తి "వ్రేక భయా గి సదరం గల దింక మ్యో౭దన్ 

. వసతుల కిట్టి నీవు ప్రా ణేశ్వరుండ, వట్టియను హూసకుల భార్య అంద తత్త 

హర్ష ములు దక్కి "ప్రధవలై యనుదినంబు, నుచితేశో కరసజ్ఞ లె యుందు రింక, 
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శే. ఓరి క్రూరాత్మ తు ద్రాత్మ యోరి నీచ యోరి బ్రాహ్లణకంటక యోరి ఖలుండ 

UX 

పలుకుల శీల యిప్పుడు 'నుద్బాణనివాతిం, గాల్చిపుచ్ప్చెదశమనునికూట మునకు. 

_ంధ్దుద్లు. రాముడు ఖనాసురునిం జంపుట. ద్రుత్తుం- 

అని బవ, ప్ర కారంబుల ధిక్కరించి పలుకుచున్న రామునివఛనంబుణు విని 

రోషూ కళంగున వికట భ్రుకుటిదుర్నిరీతుం డై ఖమండు ఖరతరస్వనంబున" నట్ట 

హానంబు సేయుచు మపాగజంబునకు నుదం బెక్కి లచినచం జంబున. గూరపా 

కరింబుల నాకు రోసి త్పొాదనంబుం గావించితివి (ప్రా ఇసంశయకరం బగుసమ 

రంబునందును నిర్భయంబున న నవలి న్రుండ "వె వై మృత్యువళ్యుండ నై చె తినని రాాజుం 

గక సలుకందగని మాటలాజెదవు శాలపాశపరిల్న్ ప పు లగుపురుషులు నిర్లతీజ్ఞానేం 

ది ద్రియాంత 8కరణ వ్యాపారులై కార్యా కారస్టింబు లెజుంగక వ రంకు రిప్పుడు 

నన్ను (బరిమాచ్చెనం జూడు మని పలికి యచ్చేరున నున్నయొక్క. విశాలసాలంబు 

నిరీకీంచి ప  హోరార్థంబు కరంబుల దాని నుత్చాటించి తెచ్చి రోదోంతరంబు 

నిండ వికటధర్పని 6 గొవించుచు సందష్టదశనచ్చదుం డై దీనం జూవు సిదించు 

నని నంరంభంబున వీచి వై చిన నారోముండు నిశాతసాయకంబు లజిరించి 

యమ్మహీరుహంబు నింతింతలు తునుక లై ధరణిం బడ ఖండించి యగివధాగంబు 

ఫ్రీ వ్రరి దీ బగురోషం బంగీకరించి చిఖుచెమట మొగంబునం గ్రమ్భు దెజు రకాంత 

భోదనుం డె ప్రచండ కాందసవా గ్ర ంబున వాని నిసరిసుర ం. ంములు గలంచె 

డై విహ్వ్పాలుం డై సరనంధవంనితుం వొత్తుం డై ఖరుండు నానావిధాట్ట 
షా 

హోసంబు గర్హి  రచుచుం గదినినం జూచి రసువల్ల భుండు శ స్కృసంధానావకా 

ఇార్ధం ౬ టు త్వరతపాదవితే,పుం జై తిర్భగ్గమనం బున నొక్కిం వెనుకకుం జనీ 

త్వరితవి కృ, మాటోపుం డై. 5032 

తేల యోదు రాత్తుని?, గడురయమున. ద్రుంచి దండక్నివాసులకుం 

బడయంగ రానిసౌ ఖన్ట్ము, లొడలగూ ర్చెద నుల బ్రోచు టొప్పుగు. గాదే, 

అని చింతించి ఖరు న్వధించుటకు నన్వ బ హూదండం బొకో 

యనం జె ల్వందుచుం దీళ్లుమై శచినిభం బే గోత్ర భివ్షత్త మై 

ఫఘన మై యుప్పు ప్రచండ డకాండ యు సమగ క్రోధం డై జే క్రూర్షి బా 

ధ్వని. గావించుదు 'నేగ దీని విడిచె౯ గర్పంబు శోబ్సిల్ల (గన్ గ్౦శ్ష 

. ఇ ట్లాక్ర్ల రపూర్మ ౦బుగాం. దిగిచి విడిచిన. 505 

. రామధనుక్తు కం బగు, భీమా న్ర yO బపుడు వేయివీడుగుల (మోత 

నోగ్టర్థిమమున చేని ౫ గ్రక్కున, మును డగుఖరునియురముం దప్పకసొచ్చెన్. 

కే,అంబకము వతమునం దూజునంతలోనంద త శానునిచే వి వినిర్హర్థు డగుచు 

68 
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ఖరుడుధరంసా లెమును క్వేతగవానమందు,హారద్భగగ్నిదగ్గాంధ కాసురునికరఇక్తె _ 

రుడు ననమున నుండుబుషులు రాముని బ్రస్తుతించుట. శ్రుశుం- 

క. కులిశముచే వృత్రుని శ్రియ, జలెఫేనమువేత నముచిసరణి నశనిచే 
బలునిగతి రావళేరష్పున, బలవంతుడు ఖగుండు ధరణి బడియె నివహాతుం z= 

వ. ఇట్లు పాపాత్తుం డగసఖరుండు గూలినయనంతరంబ మహర్షి బహ్వార్షి జేవర్షై 
రాజర్షి గణంబులు సరమానండంబున నచ్చటికిం జనుదెంచి "ఏజయల విరాజ 

మానుం జై యున్నరఘువీగుని సముచితంబుగా సందర్శించి మృదుమధు ఆ 
వాక్యంబున నిట్లునిరి. వ్ ల 

క. అనఘాత్మ్య 'యేకదర్ణము, పనీనడి సురనాథుం. డైన పాకారి రహీకా 
ఘన మగుశరభంగా శ్రమ, మునకుం జనుదెంచె మున్ను మునులకు చెప్పనా. 

క. అనివార్యత రుషి ల?ిపన్కీ దనుజులం జంపుటకు నీవు తీపసుల చేత 

న్వినయోవాయంజున. జ ,:యగ్టీన నానీతుండ నై తి వధిప యిచటికిన్, Sit 

క, జననర నీచే నిప్పుని, మునుకొని నుద్రకుణార్థము కృతం బయెకా 

ఘనదండకములం ఇజాపస,జ నములు “సుఖధర్మాయి క్రిం జరియింతు రింకన్, ల్ శైవ 

చ. అని కొనియాడు చున్నసమయంబున€౬ జారణసంయుతేంబుగా 

ననిమిషనసిజ ద్ద సనాధస్ట్రివరు బచ్చటికిం జనుదెంచి చి చిత్రము 

స్థునకుతుకోంబు హార్హ ముం బెనంగొన దుందుభినాద మొప్ప న 

మ్యున కొలవర్యుమోశిందం గురియించిగి కల్పక పుష్పవర్ష ముల్, గ్ గణ 

IK . ఆడిరి రంభాదులు దగం భాడిరి గంధర్వవరులు పరమమునీంద్రు, 

ల్వోడిరి భయములు గువాములుగూడిరి శుభరాసులందు. గ్యూరత దొలంగన్. 
లో 

వ. ఇట్లు ప పరమోత్సవంబు గావించి. 5 15 

లొ 
దోపషూాచకుల ఖరదవాపణముఖ్య్వులం గామరూపుల మహోకలు షమతులం 

ట్ఫూనల డారుకాకా కారుల ఖలజనస్థానవాసుబం జతుర్హ శసవా స్త స 

గణితుల నగ్షాధికవమయుహూ _ర్రమున రామనంద్రుం డొక్కందుకాసపాయకముంలు 

ననిలోనం దునువూడె నహవా యే నున వచ్చు వ నివ్యహాత్తుని వీర్య మితనిదా ఈ క్హా 
తే,మితనిచాతుర్భ మితేనియహీనసక్వ,మచ్యుతున కట్ల గన నయ్యె ననుచు నాక్ట్వు 

'వేయినోళ్ళ( గ్ ర్రించుచు వీబుధ నరులు, చనికి గ్రమ్మజం దమతవుసదనములకద= 

ఆ. అంతలోనం పీరు డగులమ్మణుండు పీత తోడడం గాడ శై లదుర్షపథము 

వలన నిక్షమించి వరుస సుఖంబుతొ 6 బర్హ శాల చేరె ఛ్గ ద్ర యశుండు. S17 

తే.అంతజయకీలుం డక గొపరాము కచటిమునుల ,చేతం బూజతుండై. సుమిశ్రాతనదాణజా 
చేత సంపు పూజిమాానుం డై సీశలహాడి, పర్హ జాల బ్ర వేశించి భానుకము౫- 

వ. అప్పుడు. S19 

ఉ. ఇంచుక మైన ,స్త్రుక్కక యహీననిశాటుల న శృమంబునం 



ర్ం 

ద్రుంచి నువొగి ఎ ముఖ్య పరితో పణుం జె డై నరఘు ప ప్ర పీఠ న 

ఛభగంచితమూూ ర్తి: గన్లాని మహాప ప్రనుదం బి?రంప నీత్ర చే 

శ్రాంచలడీధితు 'ల్నిగోడ న్హై కవుంగిటం జేర్చి నెంతయున్. 520 
మణీ యు ఖరాసుగునిసై న్యంబునందు జిత కాళు లగుఐం "రవ్వ కెవరు గల 
రట్టిరాశసులతో 4 గసూడల దాత్కాలికసే స్వేచ్బాగృహీత చతుర్ద శసహస్ర దివ్య 

మీంగళవిగృవాంబు గలవా డగుటవలన నొవా ఠా గాగౌతుసున క్రాక్రొ్మ 

క్క_రాముం డై కనుపట్టి శకాదుల కై న నసాధ్యు లగువారి బబశంతులం 
జతుర్హ శ్రసహాస సృరజోవీకుల నొకండ. ఘటికాత్రయంబులోన సంహరించి 
మహత్తు లగ రమర్హులకు జగన్గోహనదివ్యమంగ శ స్వమూ శ్రి ర్రిసా మేత్య్మా_రం 
బున "బరమానండంబు సంవాదించుచు విజయలశ్యీవిరాజమానుం డై డెలతా 

ప్రకానోద్ల/థికేజటానుండలుం డై వృథ బద్ద కత్యుత్రంబున స్కంభావలంబిత 

తూణీరుం జై రణావనాననిర్వాపితకొపాగ్ని యగుటనలనం బ్ర సన్నముఖుం డై 

సీశాలత్మణమూ న్లాన నలోకనుం డై నిర్వ ర్రితపీరక్య లత్యుం డై వీర వ్రశుం జై జ విశ 

ద్రుధిరాస్తుతశరీరుం డై. జై ఘర్మ పయ$కణె కాధుకలికలలాటుం + డై కేేదండడండంబు 
ఇవలంబించి తనముంనల * నున్న రామభ ద్రునిం గనుంగొని స్పీత్ర “ఆక్తానై 

పురుషస్ష దారా” య నెడు నియమంబున శ్రీ రానుస శ్రవేశ తానును సత్తావతి 
నైతి నని తలంచి “రానుజామాతరం వ్ర శ్రి నయం పుకుషవిగ వా మని 

యజ్ఞానంబున మున్ను తా నాడిన వాక్య పరాధం బపనయి౦-చుక నుటకును 

నాయుధవ్ర ణంబులకుం గుచోప్నముచేతం బరిహోరంబుగావించుటకును గృమ్మణఆ 

గాఢంబుగాం బరరంభించె ప ప్రేతిసంచ్భాన్టన ర్వాంగి ౩ యె .వదనంబు రాకొకిశాం 

కునిచందంబున నందం బె మొప్ప శశాంకునిం గూడినరోహీణికై వడి నలరు 

చుండె, లపై 

రుడు అకంపనుడు జన్యు సానమందలి రాతసవినాళశమును రావణునకు( దెల్చుట. శుణుం 

అంత నకంపను డనుప ఓ జెంతీయు శీజ్టుమున లంక శేగి నిశాంతా 

భ్యంతరమున రావణు! గని, సాపంతీంబున నెగులు దోప జయస్టినం జలికెన్. 

దను జేంద్ర జనస్థానం, బున నున్ననిశాటు లెల్ల బొలిసిరి శ్రిశిరుం 
డును ఖరుండును దూపణు6డును, ఘనరణమునం జచ్చి ₹మిగ ణుతింకు నింకన్, 

ఏ నొక్కరుండ నతి ప్రయత్నంబునం దప్పించుకొని నీకడకుం జనుదెంచితి.524 

నా విని సంక్రుద్ధుం డే, రానణుం డటు కన్నుంగొనల ర క్రీమ నిగుడ౯ా 

చావా న్నర “ముండుచు, మోవి యదర వానితో సముద్ధతి ననియెన్. 62వీ 

దారుణం బగుజనస్థాన మె వ్వ్వానిచే వాతమయ్యె సనెవ్వాండు హాలవాలము 

కానక ద్రావె లోకంబులలో నాకు విప్రియ మొనరించి వితతసుఖము. 
Ww 

బడయ శకుని కైన బౌలస్తునకునై న శమనుని వై_నను శౌరి వైన 



540 గోవీనాథ రామాయణము. 

నలవిగా చే నలయమునకు యముండ హుతాశకను( గాల్బుహుతాశనుండ 

శే, నృృుత్యువునుజంపు మృత్యు వనత్యె మోహ, తెజమునవహ్నీ భానులందెగ డువాండ 

బలముపెంపున వెసవముహోబలునివేగృుమడ చిభృత్యునింగాంగొనియలరు వాండ. 

క, అని యిటు మోమున. జిడిముడి, గనుపడ సంకు దుం డైనకై. కసి పట్టిం 

గని భీతి నకంపనుం ఉడొయసన్టన యభయము వయ 'దర్శితాంజలి యగుచున్. 

క. చానవవిభుం డగ్తురావణుం డానరభోజనున కప్పు డభయ మొసంగన 

నానక్ విస సృబ్బుం డై డె, వానికి ని ట్లనియె మరల నా ఫ₹కభ యో కిన్, దః 

ఉ. మౌనిత 'చాహుెర్యుం డసమానుండు వై. రికులాంబుముర్ద గ 

త్పాణు(డు' సింహాసంసానను డాయత చ బాహాుుండు వీరు? ణాజికీక్ 

సూనుండు రామనాముం డొకకూరుండు కోభిలు వానిచే జన 

స్థానము నాశ మొంచె ఖరదానవదూపణసంయుతం౦ంబుగన్ . 529 

క్ తన విని దశకంఠుడు చెమ్మనమునం గోథంబు సెరుంగ మదమున నాగం 

ద్రునిగతి రోంజుచు వానిం, గనుంగోని గంభీరభంగిం గ్రమ్మజం బలికెన్. £80 

క సురపతి నిరరయుతు: డె, యురుగతిం దోడుపడ వచ్చునో గా కున్న 

న్నరుం డొక్క డింతంచే సెన్క కరవురుదుగ వానితెటింగుగణుతింపు మింక్న్ . 

యుడు ఆక్ ౦ంపనుండు రావణునికి రామునిపరాక్రృమ్మపృకారము 'చెల్చుట. చ్రైర్రుం- 

క. నా ఏని యకంపనుం డా,రావణునితలం పెజింగి రామునిబలముం. 

 త్రావీణ్యాము శౌర్యము సు, శ్రీ విభవము బెలియ నిట్లు చెప్పం దొడం గన్ .582 

న, దశకంధర వినుము దశరథ శ ముండు విలుకాండ్రలో నతివిశ్రుతుండు 

స. దశకం వి దివాస్టన్రుసంపన్ను ౦దు నాలంబులో జిష్షుం బోలుపిరుం 

డ మ్మైటేయను జన్ముం డతిబలనంతుండు ర కాంత నేశ్రుండు హైజముఖుండు 

దుందుభి నాదు? € డమందవిక్ర మళాలీి యనురూపసండు లత్షణాఖ్య. తేని 

ఆ. తోడం గూడి గాడ్పుతోడ సూ డినచిచ్చు, కరణి రిపులమిో6దం గనలుచుండు 

మేటిరామువేత గీటణంగిరి జన, సా స్థ నపాసు తె నదె దైత్యు లెల్ల. న్కిక 

క, అనిమిషుల కంత స త్రము, వినుతపరా క్ర మము శౌర్య విన్ఫురణము గ 

ల్లునె దనుజులతో వె వైరము, గొనుటకు మది సందియంబుగొోన 6 డసు”రేం దా 

ర రామధనురు కృము లగు, సూనుసుయనుహోే ౫ శరము అంతయు హేతి 

సోమములకరణ నసురుల, ఛీమపరా క్రృములం. గాల్చె వీపు ణభంగిన్ = ్విర్ 

క అనిలోనం బ్రాణభ యమున గనికని వడింబణిచునట్టి కృ నెస్టదులకుక- 

ఏను మేదికు నం జూచిన, బృణుతగుణా దోంచు రామభద్రుండు గడిమిన్. 

స, మిలే యూ భయకర్శితు లై తై చక్షసులు రావనత్వగోపనార్థ బేయేగూ పొం 

తరంబున6 జరింతు రాయాపరిగృహీతమాపాంతరంబున (మ్రోల నున్నదాళే 

రెథినే విలోకింతు రదియునుం గాక రణనా ధనత్వ్పబుద్ధి చేత 'నేయేవస్తువు నొనం 

చా 



ఆరణ్య కాండ ము, వీ! 

జూతు రాయావస్తువు నెల్ల గామాశకారంబుగా నిలోకింతు రిన్విధంబున. న్81 

శే, రాకు సేశ్టర రణమున రాముచేత, నలజనస్థాన మభివాతం బయ్య ననిన 

మానసంబునం గోవించి వానితో ద,శాస్యుం డిట్ల నె నుద్వ్ద్భ_్తి నక్సై లేచి.585 

క, వమ యకంపన యిప్పుడే, రాముని లత్ష్ముణయుతముగ రణమున6 దునుమం 

గామించి పంచవటి శీ, నీమెయి. జనువాండ శౌర్య మింపారంగన్. ర్వ9ి 

న, నానిని యకంపనుం డా, రావణు వాక స్ట్రమున కులికి రతోవర యా 

భూవర్నపౌరుషనస త్త సః ప్రావిణ్యము ఏను మటంచుంబలికెం గృపణుం డై. గ్ 10 

నీ.అధిపరాముండు మపోయళుండురువి క క్రమంబున నసాధ్యుండుళె "ర ధనుండుకు పితు 

డంబుసంపూర్ణ మహోపగా వేగంబు 3 నైన నుహోడ్ధతి నడ్డగించు 

సవా తారసతశ్ర, మైననభంబు నిరవకాశము “సేయు నేర్చుక లిమి 

నుపకనుగ్నా వని న్వ్ఞురంపంగ జాలు గడువడి గాడ్పు వేగము నడంచు 

చే, దివిరి జలనిధి వేల ఛేదించి మంచి, ముజ్జగ ౦బుల నీటిలో ముంపం గలడు 

కడిమిమై వారిన్ధి నరికట్ట నేర్చు, ధరణీధరముల మోానంగ దతుం డతండు, 

ఆ, సంహరించి నురల సరషలోకంబులం, గడంగి విక్రమముసఊ గలుగ జేయు 

సృష్టము లయినట్టి విస్థపంబుల నెల్ల, నడప శకం డమ్మహాయళుండు, £492 

సీ, దకవంక నాకపదం బపుణ్యుల చెత. గడిమి మిజు జయింపంబడనిమాడ్కి_ 

ష్టషత్రయనుతేవి క్ర (కృమాధికుం డై నరాముండు నముచిహిర ణసక శిపు 

ల టనలవ్చక్ర జంభాదివిఖ్యాతేదనుజుల జే నైన నని జయింప 

బడం డట్రిఘనుః డేట్లు పరంగ నీచే జయించుటకు శకుష్ణిం డగు సొరిది నతండు 

తే, వాసవాదులకై న నవధ్యుం డనుచు, మదిం దలంచెద నమ్మహోనుతీని గెలుచు 

నట్టిసదుపాయమెింగింతున సుర నాథ, మానసం బెందు. బోనీకదాని పనుము, 

రురు అకంపనుడు రామునిం జంపుట కుపవాయము రావణునికిం చెల్బుట. శురుం- 

వ, అని యి ట్లకంపనుండు రాశుసుం డయ్యు న చేకజన్తాంతరకృతసుకృతపరిపాక ౦ 

బున దతా్క_లసముత్పన్న శ్రీరామస్వరూప పవిషయజ్ఞానంబు గలవా. డె రా 

ముం డని పలుకుటవలన రామునికోపంబున కసం హార్యత్వేంబును విక్రమంబున 

సస ధన్ డని పలుకుటనలన "వి క్రమంబు ప్రవృ త్తే తం బగు చుండ 'సనారించు 

ట కశక్యుం డను తాత్పర్యంబును సుపపవరప్*లేం బై నయసాధ్యశ బ్దంబున (బ్ర 

ప్తంద్రాద్యసా ధ్యత్వంబును గువితుం డనుశబ్బంబున మర్యాదోస్లంధునవిష 

యని గృహ నిమ్టం డనునర్గంబును మ హోయళుం డనుశెబ్దంబున లోకంబునందు 

సు ప్రనేద్దవిభవుం డ కను భా" వంబును నుహాపగా వేగంబు. నైన నడ్డగించు సని ప 

లుకొటవేలన భ ఏప్యత్క్భృప్లావకా రవృత్తాంతంబును సభంబు నిరవకాళంబు 

సేయునని పలుకుటపలనం ద్రివిక్రృమావతారవృ త్త తాంతంబును నుదకమగ్నావని 

నుద్ధరంపంగ జాలు నని పటకుటనలేన వరాహావతారవృత్ర్తాంతంబును సంనార 



శీశ్ష2 గోవీ నాథరామాయణము 

సముద్ర రబున మునింగినజనంబునకు( బరమపురువార్థ రూపమోతు ప పదవం క అ మ 
యెడుసభిప్రాయంబును ముజ్జగంబుల నీటితో ముంపంగలం దని పలుకుటువుల్రళ్వ 

సంహార కార ఇత్వంబును వారినిధి నరికట్ట నేర్చు నని పలుకుటవలనం. న్యత్రివ్ష్యు 
మాణ సేతుబంధనకార్యంబును గొడ్బునము నడంచు ననీ పలుకుటవలు జ బీ 

చభఘాత విలయపూర్వకప్ర సళయ క ర ర్రృత్వపంబును ధరణీధరముల మోవలంగా జత, 

డని పలుకు టవలన. స్యా నకాలవ్యికారతంబును సంహరించి నురలా సకవ్రైతలో 
రంల విక్కమంబున సయేగంజేయు నని పలుకుటనలనం బూర్వకల్పు సంజ 

పునస్ప పిక _రృృత్వంబును వెండియు నమహాోయరగతుం డని పలుకుటవలక మచ 

ళల లీ టబటేట ర కుం డని పలుకుటనలన న నంతశ క్రితపుంజును న 

ఫ్టములయినట్టివిష్టపంబుల నణంచు నని పలుకుటవలన న _రమాన సృృష్వైసంపా 
రక_త్భృత్వ్రంబును నశకంఠయని సంబోధనంబు. చేయుటవలన రావణుని డశవన 
నతేగ్టంబును నల్చశ క్తిత్వంబును రాముని సహస్ర, శీర్ష త్వేంబును నపరిమి "తానం 
తశ_క్షివిశిష్టత్వంబును సూచింపం జేసి వెండియు స్ ట్లని య, చ్శ్షకీ 

ఉ. ఆతనిపత్ని నూత్నకమలాయతలోచన మేఘ వేణి జై. 
వాతృకమండలాస్య వరవర్ణిని పల్లవకోమలాం ఘ్రీ య 
శ్రా తిసుపాణి యర్షశశిఫాల ునోహారసుందరాం గియుకా 

వీత యనంగ జె 'ల్ర్రైసంగుం జేసినపు త్రడిబొమృకై_ వడిన్. చన 

ఉ. ఆయెలనాగచక్క_ండన మాలికుచ స్తనిరూపవై భవం 

ఇభాయహిొ రోమరాజిపలు కానుదవారణయాన మోవితీ 

రాయలి వేణి మోముసాబ గామృదుకోకిలవాణి మేనిబా 

గేయుగనుందు నవ్వరికి నందును గానము రాత,సేశ్వరా. 516 

తే, సురసతులయందు గంధర్వసుదతులందు,నురగ సతులందు దానవయాూాా కల ందు 

న వ్వైలందికి సరి మైన యతివ లే దృనంగ నరసతులందు జెప్పంగ నేల. వశ 

కే, ఆనెలంత రామునకు. చ్రాణమట్లు గాన, దానివంచన. గై వొంటి వేని యచతలడు 

తద్వియో గాగ్నిచేం గ్రాగితత్స ణంబ, చచ్చు నిది దక్క. వేలొక్క జూడ లేదు. 

క, అనిన నకంపనుచాక్యము, విని దకకంతుండు చాల వెజంగుపడి మనం 

బున జింతించి రయంబున, ఘనరవమున వానితోడం గృమ్మణ బలికెడ్ . 519 

క. అటు లైన నేమి యఘటన, ఘటనాచతురుండ నేను గౌలర్టంబున న 

చ్చటి కన సీతం జేకొని, యిటు దోడొని వత్తు. బలుకు లిం శిటి కితున్ . 

ఉడుము రొనణుండు మారీచునికడ కేగుట. శుభం 

క, అని ఖరముల బూన్సిన కాం, చననుయ మగునరద మెక్కి సరడితేలు గ 

క్కుున వెలింగించుచు జనీయెన్తుదనదుర్శం శ్రమున కలరి దై దైత్యులు ముచ్చన్ 



ఆరణ్య కాండ ము. ఫ్A9 

వ అప్పుడు, 
ర్ర్స్స్తి 

క, ఆరాతసనాధునిరథ, మారయ సంచారగ్టమాణ మె యుడువిథిక్ 

భూరిదుష్టతి నేగుచు నొ, ప్పారె వలాహకములోనివారిణాంకు క్రియన్ . గ్గ్రి 

న, ఇట్లు గదలి దశ్శగ్మీవుండు రయంబున( చాటకేయుం డగుమారీచునియా శ్ర 

మంబునకుం జని యతనిచేత నమా నుషంఖు బగుభ కుష్ణిభోజ్యంబుల చేత నర్చి 

'తుం డై సముచితాసనంబున నాసీనుం డయొు నప్పుడు మారీచుం డర్భగంభీరం 

బెనవాకస్టంబున ని ట్లని యె. 
ర్ర్శీ 

క, దనుజో త్తమ నీకును నీ తేన యులకును రాజస్టిమునకు6 దరుణులకు సుహృ 

జ్ఞనులకు సేమమె నీవుచ్చిన కార్యం బెడ్జి దానిం జెప్పుము నాకున్. ద్్న 

దష మారీచుడు. రాబణునకు కింత్రోసచేశము( జేయుట. శ్రా 

ల రాకు సేం దా లోకంబులకు సేమంబు తే దని శంకించెద ఘన ప యోజనంబు 

లేక ఛభవదాగమనంబు దొరకొనదు గదా యని పలికిన నారావణుం డమ్మా 

రీచున కి ట్లనియె. 
వ్56 

క, అనఘా యే మని చెప్పుదు, ననుపమభుజవిర్యయు క్రుం డగు రామునివే 

వినివాతు లైరి జనభ్ధా; ననిలయు లగురాతుసులు భనం బగునాజిన్ . ర్ర్ 1 

ఆ. రావసారి యైన రాముని వమ్రియభార్య, నపవహారింప మెత్తి నిపుడు నెజుపు 

నానతండు చై త్య నాభునితోడ ని ట్లనియె హితము నయము వినుతి కెక్క_. 

ఆ, మి త్రయాపుం డైన శత్రుం డె వొస్ట్రండు నీ, కీయనర్హ 
కార్యం మిట్లు గటి పె 

సానుదానకలన సక్కతుం జై నవా; డిట్టియశుభ వాక్య మేల చెప్పు 559 

ఉ సీతను మ్రుచ్చిలింపు మని ఇప్పినదుష్టునిం బట్టి కత్తిచే 

వే తలం గొట్టరా దె యవి వేశకత. గ్రూరతీ కాహి నోటిలో 

చేతులు పెట్టం జూచెవవు శిష్టుల కీశెఆ గొప్ప దయ్యయో 

పాతకరూపకర్శ్మమున ఛనస్టియశంబును లచ్చి వోవచే. 560 

కు కడునడి నెన్వండు సుఖసు, పు నగునీయు త్రమాంగము కరంబునం జే 

డడ బ్రహరిం చెను రావణ,తడ యక యొవాష్టండు ఇబటుపందలకొ 
నెంగులమున్.. 

చ సురవినుత ప్రతా పమదశుద్ధకులా భిజ
నాగ్కువా స్తసుం 

దరతరదివలకుణవి తా నవిభాసితదో ర్వి ప
ా ౯ మై 

వజ లెడు రాఘ వాఖస్టబలవస్ధ్యృన గంధ గ జంబు సోరిలో 

నరుదుగం ేటిచూచుటకు నరకము గాదు నిశాచేేశ్వరా. 562 

మ, సమరాంతసితిసంధి వాలము సమ_స్హ క్రూరరా శ్రించరో 

గ్రచ్భుగధ్వం సనశీలము న్నిశితఖడ్గ
సారదంప్ర్రంబు ను 

సము బాణావయవ్రపూర్ణ్మ మగుళుంభ ద్రామహర్యతుముకా 

గృమము న్లానక మేలుకొల్పం దగునే క్ర వార్రడవంకో శ్రమా. 568 



514 గోవీనాథ రాహోయణము 

చ. ఘనభుజవేగపంక మయి గాఢతరప్రదగోర్షి జాల మె 

UX 

ధనురవహోర మై ఏవుతడారుణ మై సుమహోావావౌఘమై 

యనుపమ మై  యగాధ మయి యద్భుత ౩3 మై యనిశం బపార మై 

తన రెదురాఘవాబ్సిం బడ దానవనాథ తలం౦పః జెల్లు నే ర్6శీ 

రురు రెనణు6డు మారీచు వచన పృకారంబున మగలి లంక కేగుట, చురుం- 

“దే గ అపానం అగ కాన . రాష సెంద్రా నీవు నుహోత్తుం డగు పుబ_స్తష్ట బృహ్మ ంశేంబున బుట్టిన వాండవు 

భుజవీరింబునం బ్రసిద్ధిక నెకి_నవాడను నీకు. బరదారాభిమర్శనంబు 
యు కంబు గాదు వానివలన6 బొరువంబునకు పోని సిదించు నావచనంబుం 

బట్టి 'ప్రసన్నుండవై. లఅంకాపురంబు. , బ్ర వేశించి సరాష్షింత 8పుర కాంతేలంగాడి 

సుఖంపుము రాముండు దండ కారణ్యరబునందు వీతాసహితుం డె జై యిక్టోపభో 

గంబు లనుభవించుచు విహరించు చుండు. గాక యిని పలికిన నద్దశాననుండు 

మూారిచునిచేత నివారితుండై శొమ్మణ లంకాపురంబునకుం జనియె నంత నిక్కు.డ 

శరార్పణఖ రామునిచేత నివాతు లై న చతుర్లశసవా స రకీోవీరులం జూచి ఖర 
దూషణ. త్రిశిరులనిధనంబునకు “మంఖంచుచుం “పనయంగవికలత్వ్పంబునకు 

లజ్జంచుచుననన్యసాథారణం బై లై నగామునీస పరాక్ర, మప ప్ర కారంబునకు భయంబు 

నొందుచు కోకవిపాదరోవుంబులు మనంబున మువి వ్పిరిగొన నచ్చోట నిలు 

వక మేఘంబుకరణి మహోనానంబు సేయుచు లీకు ంబున రావణపాలితం 

బై నలంకాపురంబు. బ్ర వేశించి యందు. గై లాసశిఖరసంకాశం బై నపువ్పక 

విమానా ౫ భాగంబున. ర్6ర్ 

. తరణివిభం బగువామహో, కరవరసీింహాసన మున. గర్భ్బురనృతుం డై 

సురపరివృతు. డగుశ కుని కరణం గొలు వున్న పం_క్తికంకునిం గనియెన్. 566 

. కాంచననుయేష్ట్ర కాపరికలితయాగ, 'వేదిముధ్యంబుం వ్రావీంచి వివిధమం త్ర 

వివిధ పృపుడాజస్యమున6 జూల వృద్ది బొంది, నట్టవావకుచందాననలరువాని,56%7 

. నరగంధర్వామరకి, న్నరచారణసిద్ధ సాధష్టినాగనభస్వ 

దారుల కజయున్సని శూరునిం, బ రెతపతిభంగిం గ్రాలు భయదాకారున్. $68 

ంద్టుయు మార్చణఫు రావ్రణునికడ కేతెంచుట. చయురుం- 

బల భిక్సుంర్రముం బున, గులిశకృత వ్ర ణుసి న భ్రకుంజరదంతా 

లిసంఘృష్టకిణాంకో + టో జ ఫలనూతనరత్న హారసంభృతవత్వున్, 569 

. కనన. దగ ని, “క్యదిచేతుల మేటి రాజవరల వ్షైఢ్యుం 

ద్రిదశభ యంకరరూపునిం ద్రదీ_ఫ్థతేజుని సమ స్తరాకశుసరాజున్, 570 

. గకనిభని మహోస్నుునిం బాం, డరదశనుని దీర భి భుజుని నద్దక్నకభా 

సురకుండలు స్నిగ్ధవిడూ, రరత్నసంకాళు చేవరాజపృతిమున్. ర్71 
. నరసురసంగ్రానుంబుల, వారిచకనిపాతనమున నన్యాస్త్రసము 



sat చ. 

ఆరణ్య కాండము, న్శీర్ 

శ్య్రరమునం దాడిత బేహుని, బరనుభుజావి కృవముమునం బరలౌడువానిన్ , 572 

. అత్ భన్టిసమ స్త ససము, ద్రవ భుని కె లదళ ననయుని నుగ 

ప్రే కణుని సురవిదారిని, సతో గణవిభాని ధర రహి తాత్తకునిన్, 5్78 

+ యజ్ఞవిఘ్నకరుని నన్యదారాభిమ, ర్శనుని 3 సర్వదిన్యశ, స్తవాణ 
డై 

యో _క్ష నమితస త్త ప్రయుతుని స్వవాస్తార్లీ తప్రవీరశబ్లు దై కవిభుని, ౧74 

క వడి భోగ వతీపురి, కడకుం జని స సర్పవి భునిల నడచి ప్రతాపం 

బశరంగం దతకుభార్యను, గడిమిం గొని తెచ్చినట్టి ఘనశౌర్యనిధిన్. న్7₹5 

మునువడి గై లాసాచల,మునకుం జని యందు ధనదుః బోర గెలిచి త 

ధ్ధ న కామగపుష్సృుకముం, గొని తెచ్చినపిరు నసురకులదీ పకునిన్ . స్[6 

. అనిమిపపతినందనమును, ధననాథుని చై త రథము తక్కిన చేవ. 

ప్రణుతోద్యాానవనంబులు, వినళింప నొనర్చినట్టి విక మశాలిన్. ర్ 

. తపనుని తేజముం దారా, ధిపుశైత్వము వహ్ని దేవుతీక్షుత భుజస 

త్వపటిస్థత్వంబు న నే యపరాజితు. డడంచె నట్టియచలాకారున్ . న్7ని 

పది వేలవర్ష ములు వన, పదమునం దపమాచరించి పదపడి విధికి 

న్ముదము జనింపంగం దనతల, లదరక యుపహోర మిచ్చినట్టి మహో గున్ . 8719 

. నరుం డొకండు తక్క దక్కిన, గరుడామరసిద్దసా ధన్టగణములచే సం 

గరమున (6 జావక యుండ (గ, వర వెవ్వండు వకసన నట్టి వ్రశేసంసిద్ధున్ . ర్గ0 

. నిరనుశ్రోశునిం గర్క_ళు, నరిభంజను భోకములకు నషి పతళరుని దు 

శృరితున ఛయదాకృతి లో, కరానణుని 'వికృతముఖునిం గాపథవర్హిన్. 581 

గరుడ గంధర్వకిన్నరసిద్ధసాధ్య్యసుందరుల చేవీరుండు చెజుల. బెం 

దనకడ్డ మైనళం భుని "కాటప ట్టగుకై లాస మెవ్వా౭డు గాసి చస 

నలకూాబరునితో డం గలయంగ(జ నె డురంభను బట్టి యవ్వాండుబలిమిం జెతీచెం 

గాంచనమయవిశ్వకర నిర తలంక కవుర నేళూరు5డు రమణుం డయ్యె 

- నట్టిళూరుని దానవపట్టభ న ద్రం దతమణేభూపణ ప్ర, భూవమీతళరీరు 

దిష్టామాలో్యోపశోభితుదీ ప్త ప్రవదను, మణివిమానాధిహాథు రావణునిం గనియె. 

మతి యు నభషరంబులందును హావిర్రానంబులందును బ్రాహ్మణుల చేత మ్రైాతర 

నువాక గ్రావస్తోత్రాదిమం త్ర ంబులచేత నభిష్టుతం జె నసోమంబు నెవ్వం డపవా 

రించె నట్టిదశ గృీవునిం చాపకసంకాశలోచనుని మంతి త్రిమధ్యుంబున విలోకించి 

యశభీతవారణి మ యగుళూర్ప్చణఖ భయమోపహూమూర్చిత యె తనవై మూప్యంబు 

దర్శింషం జేసి క్రో ధోద్రేకంబున బొనులు ముడివెట్టుచు దారుణనాక్టంబున 

ని ట్లనియ. ~ 598 

ంచ్చుడు శూర్పణఖ రానిణుని నానావిధంబుల దూబుట, .ధ్రైుధుం- 

చ అలయక కామభేగములయందుం బ్రనుత్తుడ వై నిరంకుకో 
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జ్ఞ ప్రలుండవు వుంద జేమువీ.వీ ౩ సె వరవహోరుండ వట్లు గావ్రునళ్ 

చెలియంగం జాల వివ్రు తేల ద్రెంపగ వచ్చినవైరి నైన నీ 

కీల నొకరుండు నాటి నగలంటే దనుజాధిప బుడ్ధిహీనతన్. ర్ప్ర్!] 

సతతము వ్రామ్యుభోగపరివ క్తుండు లుబ్బుండు కామనృత్తు డొ 

శీ తిధవునిం బ్రజి ల్విరతిం జెంది శ్మజానహుతాళనుం బలె౯ 

మతి. బరికింతు రెవ్వం డభిమానము దక్కి మెలంగు నట్టికు 

త్సీతుండు సజీవం డయ్యు గతేజీవుఃడు గాండె దలంచి చూడంగన్. ర్లిన్ 

. కాలమునం బెవ్వండు తా, నాలస్యముం జేసి కార్య మరయం డా భూ 
పాలుం డక్కార్భముతో, వాలాయము' చెడు నవేతవై భవుం డగుచున్. 586 
జను లసాస్టధీనుని దొ, రను దుర్షర్శుని నయు క్షచారుని ధాత్రీ 

శుని దవుష్టల విడుతు రద్దీ న నిన్నుగాపంకమును గజంబులు వో లెన్ 1581 

. అరయ న్నేదినిలోన నేనృపతు లస్వాధీను లై చేశముకా 
బ3 పాలింపగ జాల రట్టిన్భసతు ల్నానాప,కారంబుల౯ 

స్థిరసంపన్మ హిమ ప ప్రభుతక్టీముల నే దీవింపంగాం జూల రా 

సేరవంకో త్తమ వార్ష రి మగ్న సృథులమోణీధరస్రాయు లై. 583 
చపలమతి వయు క్రసంచాకుండవు జడా, త్మకుండ వై వై ననీవు భై ర్యవంతు 
లై న చేవడానవాదులతో నిగ్గ, హీంచి రోజ వె వై తి వెట్టు లకట. గ్89 

. ముతిహీనుని గాముకసం, తుని “చెలియ దగినయట్టి కార్యము "జలీయ 

న్ ఖతి లేని నిన్ను రాతస, పతిం జేసిననలువ యొంతం బాలిళుం డొరో)_ 590 

మేజియుం జారుండును గోశంబును నయంబు నెవ్వారికి స్వాధీనులుగోరట్టిన లేం 
ద్రులు మూర జనులతోడ సమాను లగుదు రదియునుం గాక, న్9! 

ఎ చారులచే విషయసమా, చారంబుల నెటీ.గ యుచితసరణి మెలయభా 

త్రీరముణుండు జై. ల్యేశ్వర, యారయం గా: డీర్గ ర్ధృదర్శి యనం దగు నుర్విన్. 592 
ధరణి చెవాగడు ఘనజనస్థానమందు(, జచ్చిన ఖరాదుల నెటుంగంజూలం దట్టి 

నిన్ను. బ్రాకృత సచివసంపన్ను నధిక్క కామఖారానసన్నునిలాం దలంతు 5౪% 

| ఫీమకర్య ము లగు యామినీచరచతు, ర్షశసవాస్తములును ద్రి ది శిరుడును ఖ . 

రుండు 4 దూ షణుండు నండిరాశుసు లొక, శాముచేత నువేసి శేమి గలదు 

. రాతుసో శేరు నృపుడై నరాముచేతం దాపానుల కెల్ల నభయంబుద శ్రమ యె 
ధర్షితం బయ్యె నలజనస్థా నపదము, దండకంబులు సుకృత భ దృంబు లయ్య. 

. విను మోను సగ దేశంబున, జనియించిన భయ మెజుంగ జాల వయితి గా 
వున మత్తుండవు లుబ్టుండ, వనవరతీయు బాలబుద్ది వనుచుం దలంచెదన్. 596 

- ధర శళునిం బ్రనుత్తుని దు ష్కరు నల్పునిం దీక్షుకరుని గర్వితుని మహీ 
నరుని సమ స్తజనంబులు, నిరసింతురు వసనమందు నిందితచరితా, ర్ఖ్లి? 



న్స్, 

ఆరణ్య కాండము. ర్ఉ 

. అతీమానియు న గావాుస్టీ(డు, సతతము శ్రోధభనుండు నొత్మసం భా వితుం జా 

శీ తిపతిని స్వజన మైనను, బ్రతతమతి న్వస్థిసననుందు నధియించునిలన్. 591 

. తనవాదిసేవు మరయక్, తనయిచ్చకొలంది దిరుగు ధా త్రీశుండు గ్ 

క్కు.న వారలచేం దృణమ్ముక్రియ నెన్న! బడు వ్యసన సమయమందసు శేం డ్రా. 

పరంగళుష్కు కాష్టపాంసులోష్టంబుల, నలనం గార మొకటి గలుగుం గాని 

ళ్ w 
శాజ్యపదహీనుం డై నట్టి రాజు చతురుం డైన చేమి నిరర్ధకం డై నశించు 

దాస వేశ్వర యుపభు_క్ల్షమెనపటము,మాడ్కి_నాన్లూనకుసునుదామంబుక రణే. 

డానవేంద, వినుము స్థానసరి నము, లై నన్ఫపులచేత నదియు "లేదు 600 

నయనముల నిద్రితుం డయున్టి నయవనిలో చ 

నముల సర్వంబు. బరికించు నరవిభుండు 

వ్య క్షకోపప్రసాదు( డై వజలువా6డు 

సంతతముః బూజ్యు. డగు సరప్టిజనుల చేత. 602 

. మటీయు నెవ్వండు విజితేంద్రియుం డై యప్రమత్తుం డై కృతేజ్ఞం డై భర శ్రీ 

లుం డై స్వరాన్ట్రపర రాష్ట్రవృత్తాంతా భీజ్ఞుం డై పవర్తించుచు నట్టిమహీసతి 

చిరకాలంబు రాజ్యంబు పరిపాలించు నీవు జనస్థాననివాసు లగురషోవరుల . 

వధ ప్రకారం బెటుంగనికతంబునం బూర్యో క్తసుగుణవర్షి తుండ వనియును 

విషయాస కుండ వనియును 'జేశ కాలవి భాగనికయంబుబయం దసమద్ధండ వని 

యును గుణదోవనిశ్చయంబునం దయు క్షబుద్ది వనియును జనంబులచేత నెన్నం 

బడుదువు లోకాపవాదంబువఎన నాయుర్భాగోస్టం బులు నభీంచు నని యిన్విధం 

బున స్వదోవంబు లుగ్గడించి. దూజు చున్నళూర్పణఖవాక స్టంబులువిని నిశాచర 

వల్ల భోండును ధనదర్పబలానిపీతుండు నగురావణుండు క్రో ధమూర్చితుం డై 

మారీచుంకు సనురంబు యు కంబు గా వని నిపేధించె నీశూర్పణఖ సమరంబు 

నం డుత్చాహకల్పనంబు సేయు చున్నది యెయ్యది కర్తవ్యం బని కొండొక 

చీపు విచారించి యమాత్యమధ్యంబున 6 గోపోద్దవితముఖయై పరుష
ంబులు పలు 

కు చున్న శూర్పణఖ కి ట్లనియె. 608 

రాము: డెవ్వడు తత్పరా,క్కయుం చేచంద మెంతేశేౌ "ర్వము గలదెట్టిహప 

మేటికి మనదండకాటవి కరుబెంచె లా వెంత చల మెంత యావిభునకు 

నాయుధం బేడి ఘోరాజిలో ఖరదూషణాదినిశాచరు లతిసమర్ధ 

లెట్లు రామునిచేత నిందజు వాతు లైరి శే"ర్భంబు ప్ర కటింపంజూల రై రి 

కే, యనుచు కరావసవిభుండు దశొననుండు, తెలియ నడిగిన విని క్రోధదీ_ప్తవదన 

యగుచు ముక్కి_(డిరక్క_సీ యన్నతోడ, నమ్మహాత్తునివృత్తాంత మంతం జెప్పె. 

=ంర్భుర్ల భూర్చణఖ రావణునికి రామునివృత్తాంతి మంతయు చెల్పుట. శుర్థుంా 

ఉ. రాముడు 'బావహాువి కృ మపరాజిత భార్గవ రాము డంబుద 



ర్ నోవీనాథ రామాయణము 

బాహుండు జటాజనచీరధ గుండు థిరుండుం 

వానమూాపుండు గజ్ఞనలోచ నరంజనుండు సు 

క్ద థ రాజకువూరుండు రాత. సేశ్వురా. 605 

క, ఘనశ్ కృణచాపనిభ ముగు, కన కారచితదివ్య కార్షుకం బెక్కిడి గ్ర 

కు_న నారాచవితానము, పనివడి దొరంగించు ఘోరఫణితతీని బలెన్. 60% 
సవవించుటయును శరృములు గుణమున6 గార్చుటయును మునుకొనిసే సైన్యం 

బులు నేయుటయును ననిం 'దెలియంగ రా దయ్యె నాది "తేయపిరోపీ, 60? 

న్ శర వృష్టి చేతం గూలిన, సురారి సై నరమును బోలం జూచితి ననిలో 

సుడవిభునియశ్ర. నృషిని, సరయాహాతి నుర్విం బడినసస్యమునుబలెన్ . 6౮8 

క. పదునాల్లు వేలదనుజులు, పదాతి యగునోోక క్ష రామభద్రునిచే దు 

 ర్యచఖరదూవణయుతముగం, గచనావనిం బడిరి మూందుగడియలలోనన్. 

ఆ. మునుల కభయ మొస(గి మునుకొని ఖరదూష, ణొదిదనుజవరుల నాజిం జంపి 

విపినపథము చెల్ల సుపథంబు గావించె, నతని బాహాుె "ర్య మరిది పొగడ.610 

కే, పతతరణరంగధీరు. డై వెలయునట్టి, రామభద్రునిఘోరశరముల చేత? 
దెగక య నొక్క.దాన నతిషయత్న, మున విముక్త నై వచ్చితిదనుజవర్య. 

చ. అతనికి దమ్ము డుజ్జ ప్రలుం డవహాస్మ_ర చేడా(డు బుద్దిమంతుం డ 

చ్రృతిముండు . పేర్యనంతుం షనుర కండు భ కండు తుల్యపీళ్యుం డా 

శ్రతపరిపోవుణుండు భ న యశలీలుం చ వవుడి యు దుర్హయుండు న 

ద్భుతబలుం ఉజొప్పు రాతి చరపుంగన లత్మణనామధేయుం డె. 612 

జ క ఫర 2 వ, అమ్మహోాత్తుండు రామునకు డత్నీణఇ భుజమాత్రు,ం డై బహిశ్చరం బగుప్రాణంబు 

చందంబున నొప్పుచుండు నదియునుం గాక, 618 

-ంర్రుర్లూ కూర్చ రావణునికి వీతారూూప చె వై భపంబు 6 బ్ర, స్తుతించి చెప్పుట, 'ద్రైధాం- 

ఉ. ఆతనిపత్ని ఛీశతవారిణాటీ, నునోవారచారుగా త్రి య 

బ్లాతేసుపాణి య యం సాల సుకేశి సునాస రూపవి 

ఖారాత యిశస్వినీమ మణి జగజ్జన సన్ను తశీల పూర్ణిమా 

నీతకరోపమానముఖ చెబగగు సీత యనాం బ్రసిద్ధ యె, 614 
Fos 

శే, కమలవై రిని బాయనికొముదిగతిల గాయ మెడేబాసి యుండని ఛాయపగిది 

దనుజవర పున్వు( బాయనితావికరణి, భర్త నెడంయాయ కుండు నప్పద్యనేత్ర. 

ఉ, ఆజన కావననీశనుత కాశత్రపతవిళాల నే శ్రా 

రాజనిభాస్ట కాభుజగ రాజనునోవారరోమరాజి కా 

రాజితరాపవై భవతిరస్కృృతనూతన రత్నపు త్రి కం 

భోజనివానినీకుఢరపు శ్రి, క ₹నను సాటి వత్త-ే. 616 

ఛు. మును ఫణిలోళనుందరుల మోహన కూపవిలాసవిభ్ర మం 



thy 

ఆరణ్య కాండ ము. న్రీ49 

బనిమిహషలోక వా సివారిణాతు లకోభ న దేహసౌస్థనం 

బనుపనును_ర్హ్య కామినుటయ౦ వ ముచం డముం జోల జూడ మే 

దనుజవ'రేణ్య కొన మలదానికీ నీడగుదాని నెందునన్. 6117 

. ఆమదిరాశీ చక్కందన మాయలికుంతలయాటపొంక మా 

ఛ్వాావువచోవిలాసవిధ మాలికుచ స్తనిదూడ్కి_ చంద మా 

రానువిలాసన నూయువతిరాజతలకుణ మాలతాంగిసాం 

చే మని ఛెప్పుదాన నసు శేశ్వర చూచిన గాని దీరునే. 618 

ధరలో సెవ్వని కాసత్హ్ యిరు వందంగ భార్య యయ్యు నెవ్యానిం దమం 

బరిరంభించ నతం డా, పుగుహూతునకంకె నధికపూజ్యుండు గాండే 619 

శా,ఆనీలాలక యాగ జేంద్ర గతి యాయంభోజపతావ్ యా 

ad 

పీ 

ర 
పీనశ్రోణి సురారి నీకు. దగు నాషృథ్వీజకు న్నీవు ని 
ఆాన్ట్సందంబు నొసంగ నర్హ్ముండవు మో కన్శ్య్య్వోనష్టముం జి త్తిసం 

ధానం బెన నభూతపూర్వవిభ వొన్నత్యంబు ేకూడ దె. 620 

| దానిమునోజ వేషమును దాని నివచోరచనాచమత్కతుల్ 

మానుగం జూచి నీకుం దగుమానిని యంచు. దలంచి వేడ్క.తో 

నేను గడంగి బల్వడి గ హింపంగం బోయి సుమిత్రపట్టి వే 

దానవనాథ యిట్లు లసిధార వరూపిత నై తీ నెంతయున్+ 61 

. ముదనునియాజవశర మగు, సుదతీమణిచంద మివు చూచితి వేనిం 

ద్రిదశారి యేముచెప్పుదు, మదనజ్వర తాపవార్జి మగ్నుండు గా వే, ఉర్పిల్స 

. అగజయానను భార్టం, గాం గ కానుతల(పు నీకు. గల చేని సము 

దో్టగి వయి యిపుడె చెచ్చెర, . నేగుము విజయార్థ మిా వహీనగుణా థ్యా.698 

రాముని రణఫీముని సు, స్లేముని నధియించి యతేనిచే మున్ను సమి 

ద్మూమిని జచ్చిన దనుజ, సోమమునకు. చ్చి ఎకు మొనర్పుదోపాొటవరా. 624 

"దై త్యకంటకు లై నయూడా శరథుల, నిరువ్రర వధించి లేని యాధరణిపుత్రి, 

యుంటి మై జికు,_ నవ్వలం దుంటనిల్తు, మచ్చరించుచు భోగింపవచ్చు నీకు, 

నానచనం బానర్పం, భావించితి వేని దనుజపాలక యిపుజే 

దేవేన దంగ కాటవి, కీవెంటం జనుము రాము నెక్క_టి గెలువన్, 626 

Btn, 
రుడు రావణుడు నితాపహవణమున క్రై బయలుదేటుట, -ద్రురుం 

. అని యిట్లు బహాప్ర, “కారంబులర6 బాపవ్యవసాయంబునందు బుది తగులువడు 

నట్లుగా 'బోధించిన 5 నయ్యిను రాంగన వా క్యంబు విని ఖరదూపుణులనురణంబు 

నకు దుగటంచి సచినముఖంబున6 గారన్టీంబు తెలిసికొని వారి నందఆ నింస్లకుం 

బోవం బంచి యద్దశ గృీవుం డంత$పురంబునకుం జని యనంతరంబ తన 

మనంబున దత్కా ర్యపర్యాలోచనంబుం జేసి సునిశ్చితార్టుండై క్ర కృమ్మజు దొ 
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ce 

ర్ల స్రంబుకొజుకు నాలోచించి సీతాపవారణకారంబు పౌరుషంబునం శేసితిచేని 
గణం బగు జార్థంబునం జేసితి నేని దోహం బగు నె నను ఖరాదియుద్ద ౦బు 

నందు రామునియచింత్యబలపౌరుషంబులు వినంబడుటవలనం బౌరుహంబున 

గావించుటకు శక్యం బై యుంక దుపాయసరికల్పితచౌ ర్యా శ్ర యణంబునందు 
రా WW 

దాతా్మ_లికదోవంబులు ప కిద్భశ్టమానంబులు గావు గావునసీతాపవారణంబు 

చార్భంబునం గావనించెదంగాక యని నిశ్చయించి స్థిర బుద్ధియె రయంబున 

యాన కాల్లకుం జని పెద్ద లెజీరగిననివా రింతురనితలంచిరహ స్యంబుగారథ౦బు 
సన్నద్ధంబు గావింపు మని సూతు నాజ్ఞ్వాపించిన లభఘువికృముం డగు నతండు 

తత ణంబ పిశాచవగనంబు లై నఖరంబులం బూన్సి కాంచనమయంబును 
Sas 

రత్నిభూవి.తంబును గామగ మనంబు నగురథం బాయితంబు చేసి తెచ్చిన దాని 
9 ఇ జ నారోహించి శ్వతమాల్యవ్యజనుండును శ్వేతచ్చశ్రుండును స్నిగ్ధవై చూర్యసం 

కాశుండును దప్పకాంచనకుండలుండును దర్శనీయపరిచ్చదుండును దశ గ్రీవుం 

డును వింశతిభుజుండును దెవశత్రుండును మునికోంటకుండు నగురానణుండుశిఖర 

దళకసమన్వితం బె నపరప్పతీంబు చందంబున నందం బె బలాకామాలాసహీ 
యు యు 

తంబును విద్యానండలవంతంబు నై నమేఘంబుపగిది నంబరంబునం' జని 
చని రమ్యం బగుసాగ రానూపంబు విలోకించె నది మజియును' 627 

. బవాపుపష్పుఫఅలమహీరువాకదంబయుతంబు పద కో భితసరో భాసితంబు 

'వేదిముదాశ్రమవిసరపి కాలంబు నానాపత త్రి సునాదితంబు 

నజమాషవాలఖల్య మరీచిపా క్రేయనవై ఖానసాదిసంవాసితంబు 

నాగసుపక్షగంధ ర్వకన్నర సిద్ధసాధ్యవిద్యాధరసంవృతంబు 

సాలతాలతవమూలహింతాలవమాతు, లుంగ నారంగలుంగ లవంగబిల్య 

వంశకింళు క శింతు పావకుళ నీప, మంజరీకుంజపుంజోపరంజితం బు. 628 

రురు. రాసణు6డు మారీచునికడ కేసట. చ్చూరుం-. 

.మణియు  నారెేజళకదళీవనోపతోభితంబును నత్యంతనియ తాహారపరమర్షి 

శతా కీర్ణ ౦బును దివ్యాభరణభూ షితదివ్య హాూష్రడారతివిధిజ్ఞ దివ్యాప్పరోజన 
సహా స్రసంచారితంబును_డేవపళ్నీసంనేవితంబును నమృ కాళి దేవదాన వసంభఘ 
విరాజితంబునువాంసకాంచసా రస ప ణా దితంబునురమ్యు నె డూర్య ప్ర స్తరంబును 

లో WU షా లా 

బాంకరదివృమాల్యసంయుతే తూర్యగీతా భిజుష్టవిశాలవిమా నవిభ్రా,జితంబును 

నగుసముద్రతిరప్ర, చేశంబుడాయంజనియందు ఘా9ణతృ _ప్రికరని ర్యాసరసమూల 
చందనాగరవనోపననంబులును దక్ళోలజాతినృతంబులును నుగంధిఫలంబులును 

దమాలపుహ్పంబులును మరీచిగుబ్యంబులును ముకాసమూవాంబులును శంఖ 
ప్రస్తరంబులును టై వాళ నిచయంబులునుగాంచన రాజిత శై లంబులునుమనోజ్ఞ 



అరణ్యకాండ ము. ర్ద్ 1 

శిలాఫలకంబులును బ్రైసన్న సలిలాశయంబులును ధ నధాన్యోపపన్నస్రీరత్న 

శత సంకులగజాశ్రరథసం బాధనగరంబులును విలోకించుచు సాగరతరంగ 
సంభూతశీతవాతపోతంబులు పై సోఃక నలరుచు నీబేశంబు స్వర్షతుల్యం బై 

యున్నడనికొనియాడుచుం జని యం౭దొక్కచోటం దొల్లిగరుడుండు సుధావార 

అార్ధంబు స్వర్లలోకంబునకుం బోవుచు గజకచ్చపంబులం దన్నికొని భతుణా 

కంబు శత యోజనాయశం 'బెనరోహీణే శాఖ నెక్కిన నది భారంబు మోవం 

జాలక తణ్జ ణంబు విజుగుటయు దాని నవలంబించి తల క్రి ందుగాం దపంబు 

సేయు చున్నట్ర హూనఖజాతు లె నవైఖానసులను వాలసంభవు లె నవాలఖల్యు 

లను బూతిమోషనో త్రజాతులను నయోని జాబలను మరీచిపు లనునువాగ్దుల నవ 

లోకించి వారికీ బాధ యగు నని యమ్మహోళాఖను నగ్గజకచ్చపస సహితం 

బుగా నొక్కపాదంబునం దన్నికొని యంతరికుంబున శకెగిసి యందు గజకచ్ళ 

పంబుల భథ్నీంచి శాఖాసహీకంబుగా నిపొదవిషయంబునకుం జని యచ్చటి 

నిషాదుల నెల్ల మ్రింగి యవ్వన స్పతి శాఖ నచ్చట విడి చి యభిమతభతణనిపషూద 

నాశనమునిజన రవ ణజనితసంతో మవిశేషంబున ద్విగుణుకృతవి కృముండై. యమ 

రావతికిం జని యందు బథ్నీరాజప్ర,వేశపరిహో రార్థంబు నిబద్దంబు లైన 
య యోమయశృంఖలానిర్తితజాలంబులు ఛేదించిరత్నేగృవాంబు వధ్వ_స్తంబుం 
జేసి యందు నివేవించి యున్నసురేంద్రగు_ప్తం బైనయమృతంబు. 'బెచ్బె 

నట్టిమహార్షి గణజుష్టంబును సుపర్ల కృత శాఖాభంగ రూపలత,ణంబును సుభద్ర, 

నామకంబు నై |. నన్యగ్రోధవృత్షుంబు నిరీశీంచుచుం జని యన్వల నదీపతి యగు 

సముద్ర, త్రీరంబున నొక్క_ పుణ్య కాననంబున రవాస్యంబుగా నున్నయొక్క 

రమస్ట శ్ర మంబుం జూచి యందు? గృ ష్టాజిన జటానల్క లధరుం డ్ నీయతా 

హోరుం డై తపఫంబు సేయు చున్న మారీ చుం డనురాతును నవలోకించి యతని 

చేశ నమానువంబు ల్ న సర్గ కామంబుబ నర్చితుం డై డే సంపృష్టకుళల ప్ర పశ్నుం 

డె వెండియు.6 జనుదెం నుటకు గారం బెద్ది యని యడిగిన రావణుం డతేని 

క్రి ట్లని యె. 629 

. దనుజో త్తమ దీనుండ నగు, నను గరుణం గాభుటకు ఘనంబున నీచే 

యనుప పమగలి వటు గావున, వినిపింశోద వినుము నాదువృత్తాంతంబున్. 680 

సీ రాముండు దండకారణ్య దేశమునకు జనుదెంచుటయును లక్ష్య ణునిచేత 

రూఢి శూర్పణఖ విగూపిత యగుటయు గన్నిమి త్రము జనస్థానవాను 

లగుచతుర్లశస సవాస్ర్రానుకులను గూడి ఖండ _సంగ్రామార్థ మరిగి యచట 

రామునిేక To) ప్రపాతీేనమున న సౌ న్యంబుతో ( గూడం జచ్చుటయును 

కే, బలులు దూమణ ప్రీ శికలుపొలియుటయును, రామువి క్త క మ మాతనిద్మసంబు 

సర్వమును బెలియంగ సుపర్వవై ర, కడంగి నీతోడం జెప్పితింగాటె తొల్లి. 631 

క్ర 



న్ర్ి గోవీశాభ రామాయణము 

ఉ. ఇంతటిబారితోడ నొకహీననరుం డతం డెంత ళూరుండో 

యంతయు శంక లేక కలహించిన శీరునిమాడ నేయు నా 

కశంతయు నూరకుండం దగుచే యసురో తమ యట్టు లైన జం 

భఛాంతకముఖ్యుల నృమరమందు జయించినవాండి వోవదే, 6కి 

6. నాదుభుజాబలోద్ధతి తృణంబునకు నృరి గాంగ నెంచి మ 

తోచరికర్ణనాసిక ముం ద్రుంచి విచా పిణింజేసి యంతం బో 

కాదట. ద్రాణమిత్ర్రుల ఖరాదుం జంపినరాముని న్మను 

పోదన చంప కున్న విను ప్రాణము మానముం బోవచే వెసన్. 688 

ఉ. రావసరవ్నీతం బగునరణ్యము నాచ్చి ఖభాదిశాతీసా 

ధ్య్యతులం జం పీనట్టి మనుజాధిపు న్నీ టణంగింప కున్న-చో 

రాతీసవర్యు యిషప్పుడె తిరంబుగ లంకకు చేగుదెంచి శి 

మౌతముం డై సమస్తసురకంటకుల న్వధియింప కుండునే. 684 

ంర్భుథు రానణు6డు మారీచుని దనకు వీ శ్రా హరణమునందు సహాయుని 6 గమ్మనుట. చురుం- 

చ. అతండు పదాతి యయ్యు నొకం డయ్యును మానవుం డయ్యు నిక్షమో 

వ్షతుల ఖ'రాదిరాశుసు౪ దారుణ సాపులం జం సె నట్లియ 

ద్నుతబలశొలి డాసి పలుపోకల నంచన నైన శ(స్త్రసం 

హతి నెదిరించి మొన మన మంవజు మొక్కటం గూల్చ వల్వ దే. 685 

వ. చిరకాబంబున నుండి పరమమునీంద్రుల చబాధించుదు నున్నియోగంబున జన 

సానంబున సివసించి యున్న చతుక్షశసహ సరత వీరుల నొక్కి౦త యెన( బరు 

పం బాడక వాక్పారుహ్యంబు శేరంబులం దనుసంధించి య్మశ్రమంబున౦ బరి 

మార్చి దండ కారణ్యంబు సర్వ్పుజనశ రణస్థంబుం గావించె నతేండు క్రుడ్డుం డగు 

తం డ్రి చేత నిరస్తుం డై సభార్యుండై ననంబునకుం జనుదెంచి యాకలంబుమెస 

వ్రుచు శీ ణజీవితుం డై యున్నవాడు విశేషించి. దున్నీలుండును గర్క_శుండును 

దీక్లంండును మూాక్టుండును లుబ్దుండును నజితేం ది యుండును త త్రియపాంస 

నుండును ద్టీ కథర్ముండును నధ ర్థాత్తుండును భూతంబుల కహితకరుండు నై 

ధర్యశీలు రగుమనయట్టివీర్యవం తుల చేత నిందితుం డై యుండు నెవ్వనిచేత వై 

రంబు లేక మస్ళగిని యగుకూర్చణక కర్ణ నాసచ్చేననంబున వియావితయయ్యె 

నట్టిదురాగ్రహుం డగురాముని భార్యను సురసుతోపమ యగుసీతను విక, 

మించి లంకకుం గొని తెచ్చెడ నక్కా ర్టంబునకు నీవు సాహాయ్య ౦బుంగావిం 

పుము సకలో పాయజ్ఞుండవు చూరుండవు సరమాయావిశారదుండవు గావున 

ఏరర్టియుద్దంబులందును నీకుసమానుం డగువాండు ముల్లోకంబులందు నెవ్వం 
డును లేయ భవక్సాహాయ్య్టింబునం బడయరానియర్థంబు గలదె నీవు పార్శీ 
వి వగుచుండ నిక్కాార్యంబు సఫలంబు గావించెద నది యెట్లనిన వినుము, 



చ. 

శే 

cir 

శే, 

esr 

శే. 

శే, 
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అరయ సువర్త చితి తమృ గాకృలిం ఇ₹రక్రొని రాము నొ స భూం 
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త్రరమున సీతసమ్ముఖమునం జరియింవుము నీవు నిన్ను. జె 

స్పెరం బదికించి యీకనక 
చి త్రమృగ ౦బును బట

్టి తై మృ్మటం 

చతీముజి రామబత్నణుల నౌ వరవం వి పంపు న తణిన్. 
687 

ళీ రం ఆ 

. పన్వడి యంతి వారలయపాయమునందు
 విభుంతుదుండు చం 

ద్రునికళ నట్ల యవ్
వరవధూ టిని బల్మ్ గ్రహిం

చి శజాము6డు౦ 

గనికని ేహినీహారణక 
ర్మితుం డై పలపించు చుండ నె 

మ్మనమున సంతసించుచు సమ స్తసుఖంబులు వేడ్క_ నొందెదన్. 
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చ్చు మౌరీచుండు రాపణునకు హీతో పదేకము సేయుట. 
యధా 

“ అని పలికిన ఛామునికథ, వినినంతనె తత్ప తొ సపిదుం డగుమారీ 

చునిముఖము వెళ్ల నయ్యెను, మనం బధికభయసముద్ర మగ్నం 
బ్యన్. 699 

మజీయు శుహ్క_.0బు ల నయోష్ట
ంబులు నాలుకం దడుపుచు ననిమిషంబులైన 

చే త్ర వ్యాపారంబుల 
చేత మృతభూతుం డైన వానియట్ల పరమా ర్హుం డై 

చేష్టలు దక్కి రావణునివదనం౦బు విలోకించుచు. నొండొకసే ప్రూరకుండి 

వండియు నొకింత తెల్పి దాల్సి చేదోయి 
నిటలంబున సంఘటించి యత నికిం 

దనకును హితం బగునట్టుగా వినయవాకస్టింబున ని ట్లనియె. 
640 

ఆపనల( జచెచ్చునట్లి ప్రియము
లం బలుకు, కపట చిత్తులు పెక్కం౦డ్రు గలరు గాని 

యాపదందొలంగనిడు
నట్టియ వ్రియముల బలుకువారలువినువ

ోరుగలుగు టరిది, 

. దనుజేంద్ర నీ వయు క్షచరుండనును జపలుండవు గావున జండ వీరుని 

వరగుణోన్నతు శకృవరుణాభు రాముని నసమానబలునింగ" నరయ వైతి 

సకలరా త్రించరులకు
 స్వస్తి యగుం గాక రాము డల్లి జగం బరాతుసంబు 

గావంచకుండుం గాక వుహీజ నీపాలి కుర్చిలో మిత్సి గె కుండు. గౌక 

తన్నిమి త్తంబు వ్యసనంబు దలంగుంగాక, కామరతుండవు దుప్కా-ర్య కారి వీక్వ 

భుండ వగునిన్నుC బభొంటి చేర్ణాన్నలంక,
 నిండు వేడుక నరియ

ింపకుండు౭గాక . 

ఇ, జగతినెవా (డుతను రాపమునుహీతులంజు
ట్టములయజంసికొనూ

చెనట్టిదుష్టే 

AY అ 
టె 

క్ల 

ర్స్ జం. న . 

త్రము౭డు పీయట్టిదున్దాతిదారుణుం
డు,ధర్యవానుం క్రణుషుండు దక్కలగలండె. 

. రాకు సేశ్వర ఏను 
రాముండు లుజ్ఞుండా గాడు దుశ్చీలు(డు గా డధర్శ్య 

మొర్షనిష్టుండు గాం డమ రాన్ధిదు6 డగువాండు గాడు భూత ద్రోహి గాండు
 వితృని 

రస్తుండు గాండు దుర్మీ గాండు తీక్షవండు గం డవిదాగ్టంసు(డు గౌండు కర్క 

నడు గాండు కులపాంసనుండు గాండు క్రై కవే వంచితుం. డగుసత్యవాదిజనకు 

సెతింగి తత్పిగయ కామొర్థమెన
్లి సిరులు, రాజఫ్టమును టౌ

 సి దండ కారణన్టమునకు 

వచ్చె నమ్మహోత్ముని ప్ర భౌ వంబు
బెలియ, కౌ గృహాంబున నన్ఫతంబులాడందగు నె. 

రామభద్రుండు సత్యపరా కృముండు, ఫఘనుండు ధర్మమూర్తి సకలజననుతుండు 
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ర్ర్4 గోవీనాథ రామాయణము 

పండితుండును సురల కింద్రుండవో లె నఖలలోకంబులకు నాథు డసురవర్య, 
క, అఖ్సీణలేజమున నభి, రశీత యగురానుసతిని బ్రసభంబున లో 

'కావ్నీరుచినట్ల నీ వే, దఠుత చే నపవారింపం దలంచేతి బుద్ధిన్ . 646 
తే. శరశిఖోదీర్ల ముప్రధృవ్యుంబు రుచిర, చాపఖి ద్లేంధనంబు ప్రచండదీ ఫ్ట 

మగుచు రాజిల్లురామాగ్నియందుమిడుత, పగి దినుజుకదలంప నీకణునెయధిప. 
చ. ఘనతేరజీవితంబును సుఖంబును రాజ్యము ఏటింబుచ్చి నీ 

వనిశము ఖక్త పాళశధ రుం డన్యచమూపహారణుం డమర్ష ణుం 
డనుపమ బాణ హేతియుతు. డద్భుత'కార్ముకదీ ప్రవ క్షు c డై 
యను వగు రాఖువాఖ్యవిలయాంతకునిం జెనకంగ శేటికిన్. 648 

కే. అమ్షహోత్తునిఘున తేజ మ ప్రృధృవ్య, మట్టు గావునం దత్కార్ముకాశ్రయ యగు 
భూమిపుత్రిని గాననభామియందు, సావహాసంబున హూరియింపం జాం పీవ్ర. 

చ. అనఘుడు సత్యసంధుండు మహోత్తుడు వి కమవంతు. డైనరా 
మునకు మహీజు జీవితము బోలిన ప్రేయసి పేర్యళుల్క_ య 
య్యనలుని హేతితో "నెనయునాపహూరిశేశణ నాకులాంగనం 
బనివడి నీకు వేగతుల బల్మి గృహింపంగ రాదు రావణా, 650 

క, వటికిం దలంచితి విప్పని, మాటికి లోకమున నింద్భ మాను(డ వై దో 
పాటకులేశ్వర నిక్కము, చేటాంచెద వంతె గాక చేభాన వళవ్ప 651. 

క. అశీణ తేజమున నభి, రవ్నీత యె భానుకుచికరణిం గ్రాలెడు ప 
ద్ధాజీ.ని సీతను నీ వే, దతతచే నపవహారింపం దలంచికి బుద్ధిన్, 652 

క. అతులిత మగురాజ్యుము జీ, వితంబును సుఖంబు ననుభవింపంగం దలం 
చితి వేని రామునకు నప, కృతి సేయక యుండు టదియె హిత మును కేం ద్ర. 

రురు మారీచుడు రామునిచే: దాను బడినపాటు రానణునకు6 దెల్ప్చుట. .ుత్తుం- 

న. నుజియు ధర్త్మిన్లు లగువిభీషణపురోగము లై నసచివుల నందజం గూర్చి వారి 
తోడ నాలోచించి గుణదోవషబలాబలంబులు విచారించి స్వపరబలవి శేషం 
బెజీంగి హీ తాహితంబు దలపోసి యవ్వల మే లగునట్టికార్యంబు నిశ్చయింప 
వలయు నందాంక హితుండ నై ననొబుద్ది విని రామునియందు విరోధింపక తమింపుము భవజ్జీవితంబు రామదర్శనావసానం బని దలంచెదం దొల్లి యేను 
బలవీర్యదర్పంబుల చేత నసమానుండక నై మదనాగాయుతేబలంబు గలిగి పర్వత 
సన్నిభం బెనమచ్చరీరంబు నీలజీమూూతంబుచందంబునం లాల దప్ప 
కాంచనకిరీటకుండలంబులు మేనం దీపింపం బరిఘాయుధంబు శేలం డాలి 
లోకంబునకు భయంబుం బుట్టించుచు వహీ యెల్ల సంచరించుచు దండ 
కారణన్టంబుం బ్రవేశించి షమునిమూంసంబు భశీంచుచు శే గులా ప్రకారం 
బున వివారించు చుండ మన్నిమి_శ్థ్లంబున విత్రస్తుం డై విశ్వామిత్రుం డను 



తే 

వం 

ఆర ణసష్ట కా౦డ ము. ర్ర్ర్ 

ట్ర హర్థి శేష్టుం డయోాధ్యకుం జని దశరథుంగాంచి యన్న శేంద్రున కిట్లనియె. 

. నృపకులో త్తంస మాకు మారీ చువలన, నధికి భయము 
సముత్పన్న పుయ్యుంగాన 

యాగకాలమునందు సమాహితుండ, నైన సనుంబ్రోచుంగాకనీసూనుండిష దు. 

"అని రామసాహాయనస్టంబు వేండిన విని యద్దక్రథుండు విశ్వామిత్రున కిట్లనియె, 

బాలుండు ద్వాదశ వత్సరం, డాలంబుల తెజుం గెటుంగం డకృ్ళ'తాస్తుం డీ 
౬ 

వీరము గలరాము ననికి, వాలాయము నాకు బంప వచ్చునే యనఘా. 7 

. ఏ నిప్పుడు నానావిధ, సేనలతో. గూడి వచ్చి చెచ్చెర ననిలో 

మానుగ నీశత్రువులను, బూనికి వధియింతు లెండు పోద మచటికిన్.  రెక్రి 

అనిన నమ్మునీం ద్రు, డమ్మను జేంద్
రున కి ట్లనియె. 
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. ఆరాతుసు వధియింపంగ , శ్రీ రామునకంమె నొరులండు త్రిజగమునందుం 

చేరు గలవారిలోసల, నారయంగా లేండు దశరథాధిప వింశకే. 660 

. రాజేంద్రా నీవు సకురంబులయం౦ చాటే కేజి నశూకుండవ్రు చేవతల రశ్నీంచిన 

మహానుభావుండవు భవత్కృృతం బై నరణకర్యంబు త్రిలోకవిశ్రుతం బె యుండు 

నీకు. జతురంగ.సె నన్టింబు నొజంత లేకుండ నధికం టె యున్న దైన నీక్కా 

ర్భుంబు రామునకుం దక్క_ దక్కిన వారి కసాధర్ధింబు గావున నిమ్మహోత్తుండు 

బాలుం డన నొజంత లేదు సముదీర్ణ్యం జై ననిజ తేజంబున రమ
ోని గహాంబు 

నందు సమర్థుం డ్రై యుండు నితనిం వోడ్యా ని యరిగెద నిమ్మహోత్మునకును 

నీకును భద్రంబు గలుగుం గాక యని పలికి దశరథు నొడంబజిచి యమ్మునీం 

ద్రుండు రామునిం దోడొని సపరమహార్ష౦బున నిజా శ్రమంబునకుం జనుజెంచి 

పరప్రకొలంబున మఖదీశ్నీతుం డై యుండె నంతీం దన్నియోగంబున శ్రీమం 

తుండును బద్మషత్ర నిభేతుణుండును మహోాపీర్య
ుండును నజాతవ్యంజనుండును నేక

 

వ్యస్త్రుధరుండును బృవ్మాచర్యస్థితుండును గాకప
తుధరుండును గనకమాలోపలతీ 

తుండు నై రాముండు చిత్రం బగుచాపంబు సారించుచుం బ్రదీ_ప్తం బగుస్వ కే 

జంబున నయన్టిరణష్టింబు వెలింగించుచు నుదితుం డగు బాల చంద్రుండుంబో లె 

చేజరిల్లు చుండె నంత. 
66 | 

. బలవంతుండ నగునే నపు, డలయక వరదానవుహీమి నట శ్రీ చలం 

బలరంగం బరిఖఘుము కరమునం, జెలువారంగ బరవసంబుం జేసితిం గడీమన్ ౧63 

_ననుం జూచి రామభద్రుడు, ధనువును సజ్యుంబుం చేసి కలశక యచలం 

బునుబో లె సుస్థీరుం డై, మునిపతి కభయంబుం దెల్పి మొనయుచు నుండెన్. 

ఇతండు బాలు డాజి చింశని బుదిమో, హొమున నేను గడిమి నట్టహాస 

వూచరింప నంత నతితీళ్సే మగుతూపు, వింటివలన నపుడు వెడలి వచ్చె. 001 

. ఇ ట్లమాఘరయంబునం బజ తెంచి యమ్మహోశరంబు నన్నుం దా(కిన నేను 

శత్రునిబర్హణ బాణ తాడిత ద
ేవుంద నె ఇతయోజ నంబుదవ్వులం గలసము 



ర్5్6 

తే, 

క్, 

తే, 

క, 

వ, 

సీ, 

నోవీనాథ రామాయణము 

దృంబునం బడి మూర్చ నొందితి నప్పు డారాముండు దయాళుం డై ఇ 

పధియింపక గాచి పుచ్చ నిట్లు ఛామునిశర వేగ ౦బున నిరస్తుండ నై య 

నుంస నై గంభీరం బగుసాగరజలంబునం బడి చిరకాలంబున రుం గుమ్మ 

సంజ్ఞుండ "నె బ్రతుకు వురలం గంటి నని తలంచి య త్రెరువునకుం జనక అల 
(ea 

పురంబు. బ్ర వేళించితి మత్సహచరు లై నరాతసు లందజు రామునిచేత 

తుల రప్పుడు రాముండు బాలుండును ననభ్యుస్తాస్తుండు నై యంతు 

నిప్పుడు యాననాధికుం డై యస్తవిద్యయం దాణ్ శేరియున్న వా ష్ 
న్యునితోడ ఓట Ww హాంబుం గావించికే వేని ఘోరం బె ఇ నయాపద సంభ వి 

సంశయంబు న దని పలికి మారీచుండు వెండియు ని 'బ్లనియ. 

అరయ గీడారకివిధిజ్ఞు లముత బాహు, సతులును సమాజోత్సవశాలు ఆ 53 

దానవులకు నన సంతాప మేల, పొస౫౭ చేసెద విటు బుద్ధిపూ ర్వికము; 

నిరుపమనమనుః ణిచిత్రితసుం, దరహార ర్య సీవిమానశోభితం బగులరోకా 

పుర నమూసీతకత్ంబునం, గర వుభిపాత మగుచు నుండ గాంచెద వధిపా. 

పాపములు సేయ కుండియు. బరవుశుచులు 

రాతసో త్రమ పాపసం శ్రయమువలన 

నెపుడు. బరపాపషముల నకియింతు రహిజ 

లాశయమునందు మత్స వ్టింబు లణంగినట్టు. 

పహారిచందనదిగాంగులు, వఠరాభరణభూవి.తు లగు వా సవరివులం 

నరము భవద్దోోహంబున, ధరణినిపాతితులం గాయం దలంపుము బుద్ధిన్ 

మజియు రామాశరపాతనంబునం దమవా శెల్లం బొలిసిన వాతశేషు లగు 
సులు తమకు రతుకుండు తేక భయంబునం గనుకనిం బజచుచుండ నిరీత్షీ 

గల వడియునుం గాక బసూువిధశరశిఖాపరంపరల భస్కీ బూతం బె కై 

అంకాపురంబు గనుంగొనియెదవు సంశయంబు వలదు పరదారాభినుర్భన' 

కంకు నధికం బగుపాపంబు వే జొక్కటి లేదు నీకు బ్రమదాసహస్తం 

భార్యలు గలరు నానచనంబుం బట్టి స్వదారనిరతుండ సై కులంబును 'మా 
బును రాష్ట్ర )ంబును నిష్టం బగుజి పిక్రంబును గళ త్రంబులును బంధువర్లం 

రశ్నీంచుకొను మట్టు చేయ వెతి వేని రామశరవిసాలితజీవితుండ వె "క్రి 

బున బంధు సహితంబు గా యమతుయంబునకుం జనియెద వది యట్టుండ 

మత్పురావృత్తాంతంబు వినిపించితిం గదా యిప్పుడు వెండియు నాకుం 

ల్లీన యాపద తెటం గౌజింగించెవ నిరు త్తరంబుగా వినుము. 

అసుశేశ యేనుమృ గాకృతిం గై కొని మృ్శగరూప మగుదై తప యుగము 7 

తీక్తుశ్చంగంబులు దీ పజిహ్వాయు మహాకాయంబు స త్త గీంబు గ్రాలు చ 
ో 

ఘన మగుదండకాననము. బ్ర వేశించి చె వె త్యవృవేములందు శాలలందుల 



ఆరణ్య కాండ ము. 
ల్న్* 

దీర చేశములందు6 డిరుగు చుం దపసుల. దునిమి తన్తాంసంబు6 దినుచు చారి 

"జే. రుధిరములు గోలి వనగోచరులకు భీతి, పుట్టం జేయుచు రౌ ద్రత మిట్టిపడంగ 

వలసినట్లుగ సనమెల్లంగలయర యము,
 మిక్కు.టంబుగ దిరుగు చ

ు నొక్క_నాండు. 

సీ, ధర్మ్మవిణారుం డ్రై త పసాకృతీః బూని సీశీయు సౌమిత్రి, చేరి కొల్వం 

దాపసోచితవృ త్తి. దపముం గావించుచు నున్న రాముని గాంచి మున్ను నాకు 

జేసినయపకృలి 6 జింతించి క్రున్ధుండ చ డాయ గవుకించునంతలోన. 
~~ 

దచ్చాపనిర్ము కృ దారుణ బాణశత్ర
యంబు మామునుషర నతిరయమున 

శే. నశనిసంకాశ మై తాంకె నపుడు తత్ప,రాక్రమవిదుండం గావున రాత సేంద 

కును బాజీతి- దక్కిన యిరువు రుగ్ర, భంగం గూలిరి తద్చాణపాతీనమున. 

వ, ఏను గొండొక సేపునకు మూర్చు చేత బ్రతుకు మరలం గాంచి మొతృగర్భం 

బుననుండి గృమ్మణం బుట్టిన వానిగా దలంచుకొనుచు నాంటంగోలె నాసుర 

కృత్యంబు విసర్టించి తాపసుండ నై యివగ్గీనంబున( దపంబు సీయుచున్ననాండ 

నదియునుం గాక. 
618 

దురు మారీచుడు తేనకుం గలరామభయమును రానణునకుః చెల్పుట. చుస 

చ, భ్రనుం గాని నాంటనుండీ ప్రతిపాడపమందును రామభద్రునిక౯ 

సముదిత రాద్ధు' గాంగ ధృతచాపునిం గాంగ మహాత్తు గాంగ సం 

యమినరుం గాగ వల్క_లజటాజినథారిని 
గాంగ రాఠుసో 

త్తమ కను చున్న వాడ నిటం ధప్పక దారుణ కాలునిం
 బెన్. 614 

క. కనులకు రామసహ్మసృము, లనవరళీము( దోంచు చున్న వటు గావున ని 

వన మెల్ల రానుభాతం, బని కలంచుచు నున్నవాండ నసుశేశ మదిన్. 615 

శ్రే, అసురకులవర్య న్వప్ననుం దైన రామ, భద్రురూపంబు మదికీ జూపక్తై నేని 

గురుభయంబున మూర్చిల్లి వొంతవడికిం, దెలిసి
 కలయని కృమ్మ అ బెలివింగాంతు. 

న. నుజీయు రావావిత్రస్తుండ నై ననాకు రత్నరథాదికంబు లై నశేఫాదినామం 

బులు చెవికి సోంకిన నధికభ యంబునం౦ ~శవళించుచుండుదు వేయెల శేఫా 

దం బె నభవన్నామంబున
ు వినుట క ధికభయం౦ బగుచున్నది "కావున నన్నుహో 

త్రునితొడం జివ్వకుం జొర నొల్ల నతండు బలినముచివృ(త్రాదుల నెన "లెక్కిం 

పక నొక్క మాత్ర, నుక్కున నుక్క_డంగిం చున ట్టి జెట్టిజోదు నీకును రాముని 

తోడి వివోధంబునకుం జొరకుండుట శేనుం బట్లు గాదంటి చేని తగువారల 

సాయంబు గూర్చుకోని నీవె యిప్పనికి. గడంగుము న న్నేల రామునియమో 

ఫఘుబాణంబులకు సమర్పించెడవ్రు నాకు శవుంబు. గోరితివేని నా మోల రామ 

వృత్తాంతంబు జెఫ్పకుము లోకంబునందు సాధు లనేకులు నియతేచిత్తు లై 

ధర్మంబు లనుష్టించు చుండీియు( బరులయపరాథ ౦బున సపరిచ్చదంబుగా 

నాళేంబునొందుదు రట్ల యేనును నీయపరాధంబున నశింపం గలవాండ నీతోడి 

చుట్టజీకం బెంతకుం దెచ్చె నుహాతేజుండును మహోసత్వుండును మహాబలుం 



ర్రీప్ . గోవీనాథ రామాయణము 

డును మహోనుభావుండు నగురాముండు రాతనుల పాలిటి క ౦తకుం డై జన్మిం చినవాండు కూర్చణ ఖ హేతువ్రువలన ముహోబలుం డగుఖరుండునిమివషమా త్రం 
బున బొలీసె నతనిపాటునుం దలంప వైవి నీయట్టిగట్టిమగలు "పెక్కంండై న నమ్మహోత్తున కొక్కనికి సాటి సేయం దగదు బంధు హీ తార్థి నై ననావచనంబునం దనొదరణంబు చేసి రామునితో ౫గలహీంచితి చేని నిశితంబు తై నతదీ యశరంబుల వేశం బీడితుండ వె బంధుసహితంబుగా నుడీసెద నని యిట్లు బహాుప్ర కారంబులం బ్రైబో ధించిన మ ధ్తూకొముండు దివె్ట్టమధంబుం బోలె 
శేనుయు కం బై నమారీచుని వాళక్యంబుం గై కొనక కాం చోదితుం డై రావ ణఖుండు పరుషనాక్థంబున నతని కి ట్టనియె, 67 

రురు రౌసణు (డు మారీచుని దూబుట. శ్థురాం- 

లే. చేరిచినవానీచంచాన నీ వయు కు భంగి నామో?ల నెయ్యది. పలి తిప్పు డది విశేవీంచి నిమృల మయ్యె నూవ,రమున నించిననూత్న వీజములకర ణి. 
"లే పాపలీలుండు మనుజుండు బాలికుండు 
..శాచపలుం డగురాఘవ్రునిపొరువము ఘున నుని 
"వీవు. పలికినయంతచె నృపునితోడి 

చ. పోతులను దల్లిదండ్రుల నహీననుఖంబును లచ్చి. బాసి yy 
ఎత మగు కాంతమాట విని యవ్వం డర ణ్యముః జొచ్చె నట్టి దు 

రతి య గురాజనందనుని ప్రాణసమ ప్రియ యెనజానకిక౯ా 
ధృతి చెలంగంగ నే నపహరించెద నిక్కము నీదుసన్ని ధిన్. 680 క. ధృతిపెంపున నీగతి ని, శ్చిత్ర యె తగ నాదుబుద్ది చెలలౌడు దానిం జతురత మరలింప దివ స్పతిముఖదిక్పాలు చై నం జూలరు తలంపన్, 631 

వ. తౌటకేయా కా ర్యా కార్య వినిశ్స్ళ యవివయంబునందు గుణదోషమంబులును ' నుపాయాపాయంబులును విచారించి చెప్పు మని నిన్నడిగిన నిట్లు చెప్పవచ్చు మా కట్టిజిజ్ఞాస లేదు గాన్సన శేనియధికారంబునొంది యి ట్ల పృ హ్రోత్తరం బులు పలుకుట యు కంబు గా దెన్సండు తనకు హీతంబుం గోరు నట్టివిద్వాంసుం డగుసచివ్రం డనంపృష్టుం డై కాజుమోల ని ట్లనుచితే ప్రసంగంబు పృలీకూలం బుగౌం గావింపండు కావ్రన, 
689) 

కే. కూర్తు వనుచు నీతోన నాకోర్కి జలియం 
జెప్పినందుకు హీతయు క్రిం జెప్ప. కిట్లు 
నేర్పు లేర్పడ గుణదోవనిర్ల యంబు 
నెజాలగినట్లుగం ద్రితికూల మెన్నం దగూనె, 

౧98 



క 

వ. 

చ, 

వ 

ఆరణ్య కాండము, ర్ర్9 

తగువై ఖరి ననుకూలం, బగువాక్యము విభునితోడ నతిమృదుపూర్వుం 
బగునట్లు చెప్పవలయును, జగతి న్న్రతికూల మాడం జనదు హితులకున్. 684 
మజీయు మౌానార్హుం డగుమహీరమణుండు సమ్థానళూన్యంబును దిరస్కార 
సహితం బగువాక్యం బెద్షిగలదదిహి తం_బె నను బృతిగ హింపండదియునుంగాక. 
అమితేగుణాథ్యు లై నన్ఫపు లగ్నీసు శేశమృ గాంకవార్లి రా 
ట్ఫమనులపంచరూపములు సమ్మతి. గైకొని తై శ్యుము న్సువి 
(క్రుచుమును సౌమ్యముం దగు తెజింగున దండము సుప్రనన్నతళ౯ 
సముచిత భంగి. చాల్చి జన సమ్మతు లై చరియింతు రెల్లెడన్. ౧86 

. కావునం బృథివ్ళశులు స, ర్వావస్థలయందుం బూజు లధికులు మాన్య 
న్నీ వది యెటు౫క యజ్ఞుని, కైవడి బరుపో కు లాడంగాం దగ వగునే. 681 
ఏ నిప్పుడు గుణదోపషంబులును గార్యా కార్టంబులందు యుకాయు క్షభావం 
బులును ని న్నడుగ లే బేనొక్క_ కార్యంబు నుద్దేశించి వచ్చితిన క్కార్యవిమయం 
బునందు నీవు సాహాయ్యంబు గావింప వలయు నది యెట్లనిన వినుము. $88 

యిరు రొనణు6ండు మారీదున కతండు చేయసలనీ న కార్యము 6 జెప్పుట. శఢిం- 

అరయ సువర్ణ చితి తమృ గాకృతిం కొని రామునాశృమాం 
తీరమున నీతేసమ్ముఖమునం జరియించుచు బెళ్కు దూపులక్' 
వరతనుకాంతులం జికీలివన్నెలం జిన్నెల నాత్రిలోకసుం 
దరి కతివిస్మయంబును ముదంబును మోహము. బుట్టం .జేయుమో. 689 

ఎరు రావణుడు మారీచుని బెదరించుట శుశుం- 

. ఇట్లు కాంచనమయవమాయామృగ స్వరూఫవుండ వెననిన్ను విలోకించి యమ్మ 
పీపు త్రి జాతీవిస్తయ మొ శీఘ్టంబున దీనిం బట్టి తెచ్చి యిమ్మని రామునిం 
ధ్రాశ్థించు నతండు వీయురాలికిం బ్రీయం బొనగూర్చువాం డై నిన్నుం బట్ట 
వచ్చు నప్పుడు నీ నతనికిం జిక్కక నానాప్రకారంబులం జుక్కులు వెట్టుచు 
నువాయబలంబున దూరంబునకుం నావీ కొని చని రామవా క్యానురూప 
కోంబుగా నీతాలక్ష్మణులం జేరాని యెలుం గెల్తి దీనస్వ్రరంబున విల 

షింపు మవ్వాక్యంబు విని సీతా పచోదితుం డై లత్ష్మణుండు సొహృదంబున 
రామమార్లానుసారియె యరుగు నంత నేను రామలత్మణరహీ తం టైనయ్మాాక్ర 
మంబునకుం జనుదెంచి సవాస్తాజుండు పులోమజంళో లె నొంటి మై వెలుంగు 
చున్నవై దేఫిం చేకొని లంకకుం జనియెద నిక్కారన్టంబు సఫలంబుం గావిం 

చితి వేని నారాజ్యంబులోన నర్భ రాజ్యంబు నీ ఖొసంగెక మద్వచనంబు నమ్మి 
మనోవారం బెనమృగరూపం బంగీకరించి చను మేనును రథారూఢుండ నె 
నీపిటుంద దండ కారణన్థింబునకుం జనుచెంచెద యుద్ధంబు గాకుండ రాముని 
వంచించి జానకీ నపవారించి కృతకృత్యుండ నై భవత్సమేతంబుగా భంకావు 



ర్60 గోవీనాథ రామాయణము 

రంబు బ్ర వేశించెద నిట్లు సేయ వై తి వేని నిశాతం బగుకృపాణంబున భ 

రరబు 'దెగ వ్రేసెదం శ్రాాణభయంబువలన బలాత్కారంబుగా నీవె యి 

ర్యుంబు. గావించెదను రాజున కనుకూలుండు గానివాండు సుఖం బనుభ*ః 

జాలం డనియెడులోక ప్ర నాదం బెజుంగుదువె కదా యిప్పుడు మృగన 

బున రాముని డానీతి వేని నీకు జీవితపహానిలాభంబులు సందిగంబు ఆ లెయ 
ర్త 

నాతోడ విరోధించితి వేని నిక్కంబుగా జీవితహోని యగు దీని 'నెజింగియెం 
యు_క్తంబు దాని గావింపు మని పలికిన నమ్మా రీచుండు రాజా ధ వాక, 

నాజ్ఞ పుం డై పరుషం _బెనప్రతికూలవాక్యంబున రావణున కీ టనియె 
దో రా ae టై యం 

రురు మారీచుడు రానణునిం బళఠషముగా దూబుట. య్రైర్టుం- 

దశకంఠ పుత్ర, మిత త,కళత్రస సహీితుండ వై ననీ శకికలుపాత్ము చేత 

నుపదిష్ట మయ్యె 'సేవిపరీశదుమ్కర్ర మెవార్టిండు నిను జరిప నిచ్చగించె 

_ సుఖ వె వై ననినుం జూచి సొరిది నేవాపాత్తుం డభినందితుండు గాం డయ్యె న 
దొడరి వ్ మొవ్వాండుమృత్యు ద్వారమున కేగు మనిపం వెం గరముపాయమున' 

ఆ. యధిప పీానవీర్యు లె ననీరివులు న్కీకంశు నధికుం డై నకౌసలేయు 

వేత నాణంబడీ నళించెడునినుంజూడ ల దలంచి రిది మహోద్భుతంబు సువ్వె 

కే, పాకశాసనవై ర యేపగతు లాక్త, నిర్మితోపాయమున నీవు నిధన మొంది 
చనుచు నుండ విలోకించి సమ్మదంబు, సెల నపహాసమునరింపందణంచి? 

తే. అధిప శా స్రృవిరుద్ధ మాన్తానుసారి, వై ననిన్ను నివారింప నట్టిసఖులు 
వసుధ నెవాగరు గల రట్టివారి నెల్లం బట్టి నిశితాసివేం దలగొట్ట వలె, 

జే, కాపథరతుండు కలుషం౦డు కామవృత్తుం డగుమహీపతి నయవినీతాత్తు. 
మం త్ర సిద్ధుల చేత సమం౦ంచితముగ, ని గ్రహింపంగం బడు నిది నిక్కువంబు. 

వ, నివ ర్రనీయేండ వైననీ వేల నివ _ర్థింపం బడ వై తి వదియునుం గాక, 
తే. విమలధర్మాగ్థకానుయశములు సచిన, వరులు స్వామి ప్ర సాదంబునలన మి? 

నొందుదురు తద్విపర్యయ మందునవియు, సర్వము నిరర్ధకంబు లై చను సు 
వ. మజియు స్వామివై గుణ్యంబునం గేవలామాత్యు లే వ్యసనంబు నొందుట ॥ 

సరషజనంబును వ్యసనంబు నొందు ధర ంబును జయంబును రాజహూూాe 
గావున సర్వావస్థలయందును రాజులు రకితవ్యు లై 'ల యుందురు. 

క. వ్నీతి నవినీతుండు  తీత్తుంండు, ప్రతికూలుం జె క నభూమిపాలునిచేతం 
జతురంతమహీరాబ్యం, బతులికముగం బ్రోన శకస మె మె యుండ దొగిన్. 

ఆ. జగతి హా,రమంత్రు లగుమంగ్ర్రు శెవాగపు, పతి భజింతు రట్టివారు ఏవ, 
మందు వానితోడ ముందసూకము లైను వాయములట్ల చెడుదు రధిప విం 

క, ప్రతికూలుండు తీళ్త్వుండు దుర్మతి యగుభూవిభునిచేళ మనుజులు నితో 
న్నతి వృద్ధి నంద | చేరరు, వీకే మేషము జంబుకంబుచేతం బోలన్, 

రై 



ర్ 

వ, 

న, 

ఆరణ్య కాండ ము. 561 

నిరను గృహు[డవ్రు ్రూరుండ, వరయంగ నజితేంద్రియుంక వగు నీ విల చె 

వ్యరికి బకి వట్టిరజనీ, చరు లంవణు నీకతమున సమద రింకన్. 701 

రాతసేంద్రా య్ నొకరుంక యాదృచ్చికం ఖై నపాపంబున నశించెదం గావున 
శోచనీయుంన( గాను నీవు బుదిపూర్వక ౦బుగాం చఛాసంబు. జేనీ బంభుసహీా 

తంబుగా నశింప నున్నవా:డవు గావున నీవే నోచనీయుండవు 709 

ననుం జంపి వీదప నిన్ను, న్హనరణమునం జంపు శీఘ్ర,కాలంబున రా 
మునిశేతం జచ్చి యిప్పుడే, యనిమిషకులవై రి "నేం గృ తార్థుండ నగుదున్, 

రుజియు రామసందర్భ్శన మా త్రంబున చేను గెడసెవం బనంపడి సీత నపవా 
రించి బంధుసహితం బుగా నీవు పొలిసెనవు సందియంబు లేదు సీత నపవాకించి 

కొని తెచ్చితి వేని నీవును నేనును లంకయు రాతుసులును నళింతు రింతేయు 

సిక్కంబు రాతసేంద్రా, హిత కాముండ నెననాచేత నివార్యమాణుండ 

నయ్యును మద్వాక్యంబుం గ్లైకొన వై తివి థీణాయువు లగునరు లాసన్నమర 
ణు లై సుహృృత్సమోారితేం బె నహితేంబు విన నొల్ల రని యిట్లు బహూ ప్రకారం 

బుల రావణునిడారాత్మీషింబునకు గర్జించి పదంపడి రావణభయంబున 

దీనుం డైయి ట్లనియె. 104 

. అంతకవి క్రముం డయిన యా రఘువీరుని డాసి క్రున్ముజం 

బంత మెలర్ప నా కిచటం బ్రాణయుతేం౦బుగ నుండరాదు కా 

లాంతనదడండ తాడి తుండ నైన నిను న్మరలింపC జాబ నిం 

కెం తేని వెప్పువాండ నిపు డేనెద రావణ నీకు బ్రీతిగన్ 705 

ఢశు రానణుడు మారీచసహితుం డై రామా గోమమునకుC బోనుట. శరం 

నీకు స్వస్తి యగుం గాక యని పలికిన నవ్లూరీచునినాక్యంబున కొలరి రావ 

ణుండు నానిం గౌంగిలించుకొని రాతసో త్రమా నీచేత ముదభిప్రాయానుసా 

రంబుగా నీదృశం బి నపౌరుపవాక్య్రంబు సముదీరితం బయ్యె నిప్పు డెప్పటి 

మారీచుండ వై తి వింతకు ము న్నరై ర్యావలంబనంబున  వేలొక్క రాత సుండ 

వై తివని బహూకరించి వెండియు ని ట్లనియ. 706 

అజమజ శేక జీవితసఖా నిను నన్వినవాని కంతేయు 

న్లొజుంతలు గల్గునే యతిమనోహరనూతన హేవుభూవీత 

స్ఫురదురురాసభంబులను బూన్సినచారుమణేశ తాంగముం 

బరువడి నెక్కు_ మిప్పుడు సమంచిత వై ఖరిం గా ర్యసిద్ధికిక్ . 707 

. అని వ్రియంబుం బలికి దశ గృీవుండు మారిచసహి తంబుగా విమానంబుంబోని, 

కాంచనరథం బెక్కి శీఘ్రంబున నయ్యా శృమంబు నీర్షమించి యంత నంత 

బురంబులు జనపడంబులు నానావీధవనంబులును బ త్తనం బుల్నును సరిద్దిగెసమరా 

వహాంబులును విలోకించు చుం జనిచని దండ కారణ్యంబుం బ్ర వేళించి యందు 

11 



ర్69ి గోవీనాథ రామాయణము 

లొ 

దవ్హల రామాశక్రమంబు జూచి యచ్చట నరదంబు డిగ్గి తనకరంబున నమ్మా రీచునికరంబుం బట్టుకొని యి ట్లనియె, 708 
-ంధ్రురు మారీచుడు సునక్ట్మ చిత్రమృగరూపమును గై కొనుట, శుణిం 

కదళీవనశోభిత మై, యదిగో రాఘవునిపావనాశ్రమపద మొ 
ప్పీద మై యున్నది నీ వింక్క మదిం దలంచినపనికీం బొరు నును ర్వ్టవిరోధీ. 

. నౌవుడు మూరీచుం డా, రావణువాక్య్ళంబు విని కిరంబుగ నాళ్ళ 
రాష్టవహముగం ౫ కొనియెను, సౌవర్ణ మృగత్వ మపుడు చతురత మెజియన్. 
ఇంద్ర నీలరత్నా కారశ్ళంగా గంబును నితాసీతముఖంబును ర_క్రపద్లోత్పలముఖ 
పుటంబును నిం ద్ర నీలోత్పల శ్రృవణంబును' మధోూకపుష్పుసదృశ పార్శ స్రదప్రయం 
బును గించిదభ్యూన్నత గృీవంబునుగుం దేందువ జ సంకాశపరమభాస్వరతలోదరం 
బును బద్యకింజల్క_సన్ని భంబును వైడూర్య సం కాళశఖురంబునుదనుజంఘంబును 
వ్ల ప్ర సంధిబంధంబును నీంద్రా యుధ సవర్ల పుచ్చంబును మనోవారన్ని గ్గవర్ణ ౦ 
బును నానారత్నసమావృతంబును మనోవారంబును దర్శనీయంబును సానాధా 
తువిచిత్రంబును కాప్యబిందుశతచి త్ర, ౦బును బ్రయదర్శనంబును రాజీవచిత పృష్ధంబును బరమకోభనంబు నగుమృగరూసం' బంగీకొరించి నిజ చేవాప్ర భా 
జాలంబుల నక్కాననంబు వెలింగంచుచు వనం బెల్లం గలయం దిరుగుచు వాడ్వ లంబులం గీడించుచు విటపి సలయంబులుమె సవ్రుచునునోజ గంధపుపష్పుంబులు 
మూర్క్కొొనుచు గుంజగ్భవాంబులం దూబుచు సీతాసందర్శనంబు కాంశ్నీంచి 
కదళలీవండంబు ఫొచ్చి మందగమనంబునం గర్భి కారంబుల నాశృయించుచు 
మెల్లన రానూ శ్ర మంబు డగ్గటి. 711 

* ఒకమాటు వనమృుగ యూథంబుతోం గూడి శ్రీడించు నొకమాటు శే ళ్లుడాయటు 
నొక మాటుతృణఖాదనోదో గ మొనరించు వడబకయొకమాటు చెదరిచూచు నొకమాటుమెజియు విద్యూద్వల్తీ కె వడిం జరియించు నొకమాటుశాడ బముల నొకమాటు లఘుగతి నుచే్రన యొ వొజు వీరబీర నొకమాటు తిరిగ వచ్చు 

* వింత చెవులు దాల్చి పహరించు నొకమాటు, గంతు లిశుచు బెక్కుగతులనిట్లు కఠిన రాకుసుండు 'కి పటమృ గాకృత్కి నలె రాఘవాశ్ర మాంతికమున, 719 
దానిమనోజ్ఞ రూపము ముదంబునం గన్లొని వన్యసత్వముల్ 
మానుగ వెంట నంటి పలుమాటు చరించుచు నా నెనా రెకుం 
బూాని క నెయ్యి మేర్పడలగ నూ పటు మూరొని వంతవాతి యూ 
కానమెకం బటంచు బలుకొంపమువనం బ'సగాత్తు న_త్తజిన్, 712 

, వడది యయామ్మాగంబు మృగహింస యొన ర్చెడు నంచుం గుదుం జె 
ల WR = వాంశ్సిళరంబునం దునిమి వై చును రాఘవ గంచు భీతిచే 

తోడిమెకంబులం జనవు దోప మూర్కొ_ని వీడు గాని తా 



ze 

క్, 

ఆరణ్య కా౦వ ము, ద్ఫ్క్ 

రూఢి నధింపం డయ్యె మృగరఠాపధరుం డగుదె దై ర్యుం డయ్యెడన్ . 714 

చుడ సీత మాయా మృగయును జూచి యచ్చెమ ద గౌందుటు, ఉూషాం- 

. 9 ట్లనేక, వృకారంబుల సీతాప్ర రో గ్ల నార్థాంబు పిచి త్రము మంచలంబుము సేయుచు 

రామా శే శౌనుపదా భ్యాశంబున నలిరమః శీయంబుగా విహారించు “దున్న సమయం 

బున. 
7115 

. శుభ నే, యగుసీత సుమసం గృవావ్యీగ మొ శాలముంగలి కరుగుబెంచి 

కరి కా గాశోక కాంచనచూత ప్ర నూనము భోయుచు ఫాంపు మిూోజు 

ము కావిచిత్రాంగమును హై నామరాజతవర ర్ల సార్మపంబులు స్వర్ణ కొంతి 

మచిరవాలంబును రూ; న్యధాతుతనూరువాంబులు ఇదని నిజా భాగ 

. నుం చద్భృష్టపూర్వమై యొస్పు చున్నమా, యాూమ్ముగంబు. జౌచి యధికవిన్న 

యంబు వొడకము డానియతిరమణీయాంగ,కో భ కలరి ముజీయు. జూచునపుడు. 

ఆకఫటమృగము చిత్తతం గైకొని వై దేహిం జూచి కృమ్మణ నన మ 

సోకగతి న్వెలిగంచుచుం ట్రాకటముగ సంచరించె భ్రమ జనియింపన్ . 717 

. దానిమనోహారాకృతియు దానియపూ రగవిచి త్ర కాంతియు౯ 

డానిగలి ప్రమాణమును చానిసమ గ గ్రవిహారచామ్యుము 

నానివిలోచనద్యుతి ఫఘనంబుగం బోచినయంత సీత్రకుం 

హానికం దత్పర్మిగ, హాణబుద్ది జనిం చెను డైవికంబుగన్. 716 

. ఇట్లు శ్రీ డార్థంబు దాూయామృగ గ గ హ ణకుతూహలినిమెమృష్ట కాంచననన్హాంగి 

యగుహనకీ రాముల వ్యణులం జీదిన వా రచ్చోటికిం జను బెంచి ఫరనుదర్శనీ 

యం బె యున్న యై ఎండిమెకం బవలోకించి రప్పుడు లత్షణుండు దాని 

విచి త్రసాపంబునకు శంకించి రామున కి ట్లనియె. 719 

_ంర్టుర్టు లక్షణుండు స్వర్ణమృగము రాక్షసమాయ. యని రామునికిం చెప్పుట ఉ్రైరుం 

॥ అచ్చుగం చాటశేయుఃడు మ్భృు గాకృ్ళలి c ల కాని కత్రి తై నుంబుగా 

నిచ్చట బూర్వవై. రమున సె గొనరింపలం బూని యొంటి మె 

వచ్చినవా(డు గానలయు వాసవసన్నిభ యట్లు గానిచో 

చెచ్చట నై నం జూచితెము యిట్టివిచిత్రమృ గంబు నుర్వరన్ . 720 

ఆయధ ము డిట్లు కపటో, పాయంబున వేంటవెంట వచ్చిననృ్ఫపులం 

జబాూయక వధించి మెసవుచు, నాయిల్బీలుంబోలి యుండు ననఘాశ్మే యిటన్ = 

మది సంచేవాము గొన వల, డిడి మాయామృగము గాని యినకులకల శొం 

బుధిసోమ రావు నిక్కము, సదమలవనమృగము గాదు చగ్చింపంగన్. 122 

వ, జీవా యిట్టిరత్నవిచి త్రం "జె బై నమృగంబు జగంబుల చనెందునుం గానము మా 

యావి యగునూరీచునివేతం గాంతిసంపన్నంబుగా గంధర్వన గ రసన్ని భంబు 

గాల గల్చింపంబడిన మాయామృగరూపం బిడి యని పలికిన నప్పుడు శుచిస్మితే 
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ఉ. 

ల్ో 

యగసీత లవ్షణుని వారించి చర్షవృూతచేతన యె నిజభ ర కి ట్రనియె. 728 
రీ ఆడీ వ్. ఎలి య ~ 

యుడు సీతే మాయామృగమును బట్టి కన కొమ్మని రామునిం చ్రార్థ్ంచుట. శ్రుతం 

జీవితనాథ యూకనకచి తవృుగంబు మనోజ్ఞ కాంతి నిం 
సానహిలంగ నాదుహృడయంబు హరించుచు నున్న చెంతయు౯ 
ఛీవర దీని బట్టి కొని కెమ్సు రయంబునం గలికార మి 

డి సరస ని , చ్చావిధి దీని. గూడి సరసంబుగ తము బొద్దుం బుచ్చెదన్ 724 
. మణీయు నీయా శేచుపవంబునందు హాపవేశే వంబు అ నసృృమరచమర భ ూాక్ల 

లో (oe ౦. గ్ 
పృపషతవా నరకిన్న ర ప, ముఖనా నొవిధ మ్బుగంబులు వమనోవారంబు లే పుణ్యదర్శ 
నంబులై గుంపులుగట్టి నిత్వంబును విహరించు ఛుండు నింతకు ము న్నిట్లివిచి త య క్ష న్ [ల ( నుగంబు నాచేశ జృష్టపూర్వంబుగా దిది నానావర్శవిచిత్రాంగ ౦ రత్న బిందు 
సమాచికం బె చంస్రుం కునుంబో లె నివ్వునంబును బ కాళింపం చేయుచున్నది షా . UE: [| 

దీని రరణయరూపంబును విచీక్రకాంతియు స్వరసంపన్నతయు విలోకించినంత 
మచ్చి త్తంబు సముదాయ త్రం బె యున్నది గావున. 725 

_ సాకోశ యూసునర మఘృగంబు నిప్పుడు పాణంబుతోం గూడ బటి తెండు Be (ag (UU రు 
గారవంబున6 బెంచి రువంపుమాటం?) నుచ్చికం గావించి మరులు కొల్సి 
సంతతంబును గృీడ సల్పెద నది గాక వివినవాసముం దీర్చి వీటి కరిని 
నస్వుడు మనకు నంత గపురభూ పార్థ మయ్యెడి భరతున క త్రలకును 

చే వింత బుట్టించునట్లు గావింపు మోకు, నలవి గా చేని శరహాతి నడంచి దాని 

నః 

చర్య మైనను గొని తెండు సరస నాకు, వరము గాజిన నుయ్యెడిం బరమపురుప, 
మణీయు జూంబూనదనుయం  బెనదీనినుచిరచర్హ్యంబు 'బాలతృణ కల్పిత 
తాపసాసనంబునందు. బృవారితం బగుచుండం దత్పగూపంబున ఛ వళ్చపిా 
తంబుగాం గూర్చుండం గోనెద న్వప్తయోజ నార్థంబు భర్తను బలాత్కారం 
బున నీయోగింను టడి గకూరంబు యువతుల కసవ్భశం బని యెజ్ంగ యున్న 
దాన నైనను దీనిశరీంశో భాసౌష్థవంబు చేత మనంబునకు విస్త యంబు 
సంజాతేం బయ్యెం బి యురాల న గునన్ను దయార్ష దృష్టి నవలోకించి మా 
కును వ్రీయంబు గలచేని యెల్లభంగుల దీనిం బట్టి తెం డని ప్రార్థించిన నీతా 
వచనంబుల కొలరి రాముండు కాం చనరోనుంబులునువుణి ప్ర వరశ్ళంగంబులును 
దరుణాదిత్యనర్ల ం౦బును నక్ష త సన్భశకాంతియాం గలిగి యద్నుకేదగునం 

పూ అద ౯9 శంతి అ ఖ బె యొప్పు ప న్యయన్పనిండిమెకంబు  నవలోకించి దానియదృష్టపూర్వ 
రామాణియకంబున కిచ, మె జూవక్ వ థె చ్చ మెచ్చుచు ప్రవోదితుండై లత్ష్మణున కి ట్లనియె. 

రురు. రాముండు అత్ముంయనకు మాయామృగము నఖినర్జ్మించి చెప్పుట. శరం 

తమ్ముండ కోంెకు యామ గము తేద్దయు( ద _ప్టసువర్ణ కాంతి నం 
దమ్మగు చున్న 'చెంతయును నందనా త్ర రథంబులందు యు 



ఆరణ్య కాండ ము, 56ర్ 

కృముగ సంచరించెడుమృగంబులలోపల నిట్లిచి బిత్రస 

త్వ నది లే డనంగ నింక థారుణి నున్న నంగ వచ్చు నేం 748 

వ. నుజియు నిది రూప శే ప్షత్వం బున సామాన్యమృగంబు గా దని తలంచెద, 

ఆ. జాతమాపదబిందుకతస మాకీక్ష మె, చుట్టు. దిరిగి పరవముసుందర ముగ 6 

దీరి కూర్చినట్లు దిపించు “చున్నది, రాజపుత్ర రోమశరాజి కంకు, 180 

క, అనలునిశిఖతో నెన మై, ఘునమువణన నిర్లమించి ,క్రాలెడుసౌదా 

మినిభంగి దీనినాలుక, గన సయ్యెడి( గంటివే ముఖవినిర్ల్ణత యె. 781 

OK . మజియు మనారవినిర్తితే సురుచిర గల్లర్మ_యూపసురదరముఖ మై 

వరశంఖమా _క్రికనిభో, దర మై యొప్పెడు నృుగంబు తీమ్ముండ క కంక. 182 

తే. పద దృకింజల్క_వర్ల ంబు పరమ? స్వ, రంబు శ శ్రాయుభా భపుచ్చంబు గలిగి 

వజ నీన్చుగ రాజ మెవాగ్టనీనునము, నువ్హఫరనంశ హరియిరపకుండుం జెపును, 

క. నవరత్నమయము రమ్మ్యుము, సువర్ణ సంకాశళీ ; మధికసుండర నుగునీ 

దవమృుగముం గాంచి మనమున భువి 'నెవ్వండు వీస్యయంబు. బొందకయుండున్ 

శే, కాంచనవిచి త్రమైస మూఘనమృాగంబు,విపుల పురువమాననమైన నపహరించు 

సబల కాంతయు ఏ ముగ్గయు నై నె నసీత, చిత్త మపహరించె ననుట జెప్ప నేల.185 

క, వేంటలకుం బోయి నృసతులు, మాటికి సం క్రీడకొటికు మాంసముకొొణకుం 

బాటించి వనన్ఫుగంబుల, చాంటించి వధించి రధికిధర్తం బగుటన్ . 7836 

వ, వత యిట్టిని చి త్రవస్తులాభ ౦ బుకొ అకు వేట కరుగుట కేమి యరిది కేవల 

మృగచానన మాత్రం" కాదు మజీయు వడ్రాదిమణినువర్గ ర రజతా ద్యాకార 

భఛాళాప్రధాం పర్వతపు  దేశంబులును వొ నీను సకముకాప ప్రభృతిధనంబులును 

మహాోవనంబునందు 'మృగయాద్య|ోగంబున “రాజులజేట్ న న్వేపి.0పంబడు6 

గావున శాస్త్రవిరా ధోపాయంబున నుపార్షితం బైనధనంబు మనుహ్యమన 

స్పంకల్పితధనం బంతయు చును క్రు,నికోళగృవాంబు పూరింపం జేనినకై నడి 

మహీపతులకోశగ్భహంబు పూరింప! జేయు నపూారగవస్తుకాముం డె డై నపురు 

మండు విచారింపక సౌందర్యగుణలోభంబున నేవస్తువు సంపాదింపం (బవ 

ర్తించు నదియ యరం బని యర్థసాథధనచతును లగునీతి శా స్తుజ్జులు పలుకుదు 

రీమృగం బట్టి దే యని పలికి వెండియు నిట్లనియె. 787 

క. ఈమ్భుగరత్నపరాన్థ స్ట, శ్రీమహి తీసువర్ణ నుయవిచి త్రాజినమం 

దీమగున మత్స మేతీము, గా మువమున నధివసింపం గాంవ్నీంచె మదిన్. 1738 

సే, పార్థివాత్మే జ ఏను మృదుస్పర్శనమున 

నావేకియు! గాదళియును బ్రియకీయు నుతి ప్ర, 

-వేశియును నీమెకమునకు వేయిగతుల 

నీడు సేయంగ రా దని యేం దలంతు, 1789 
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తే, ఇనకులో త్తమ విను మామహీమృగంబు 
రమణ నభమున నొప్పుతారామృుగంబు 
మొనసి ౧ రెండుమృుగములు భూరిశోభ 

నరయ దెవతాయోగ్యంబు లని తీలంతు. 7. 
ఉ. తమ్ముండ నీవు చెప్పినవిధంబున నీమెక ము గృదెత్యకృ 

త్వ వగు నేని నాకు నటు లె నను మిక్కిలి లెస్స యట్లు "కా 
నిమ్ము మునీంద,కోటికి మహీం బెనుబాధలు సేయుచోట వ 
ధ్య మ్మగుం గాదె చూడ వాదయంబున నింతవిచార మెటికిన్, ౯7 

కా, వాచుర్యుంబున నిన్మహోటవి నుహాపా పాత్తుం బై చేరి మా 

రీచూం డుక్కు_నం బెక్కుసంయముల ఛాతీ నాథుల న్ఫూరిమా 
యాఇాతుర్యము మాజుం జంపె వ న య్యాదిత్యశత్రు నమక 
నీచుకా గీటడణంచి మూవివీనము న్నిరోహముం జేసెదన్ , 74 

సీ అనఘాత్ర్మే యీననంబున మున్ను వాతావి 
యన. డై తుం డొకండు మొయావిదోండు 

తొడరి మేపాకృతితో నుకరస్థుం డై. 
| తగ స్వగర్భం బశ్వతరిని బోళా 

మునుల వధించుచు మునుకొని 'పెద్దకా 

లంబున నొకనాండు లావు మెజనీ 

చతురాస్యనిభు నగ _స్యనుహోమునీంద్రుని 

పాలీకి. జని య త్తపన్వివరున 

. తే. కరయ భత్యుమై శ్రాద్ధాంతమందుం బూర్వ, రీతి నిజయాప మంగీకరింపందలంచ 
నతని వీశీంచి నగి యన్ముహోను భావు, డిన సమద్యుతి వానికి నిట్టు లనియె.41 

లే. భాను కేజులం బెక్క ౦డ్ర6 బరనుమునుల, నఘవిదూరుల భవ్నీంచినట్టిఖలుండ 
వస్త దీయమహాజఠరాగ్ని గ్గ, తనుండ వై పోయిశతేడ వాతాషి యింక. 1744 

రురు రాముడు మాయామృగమును బట్టుటకులగా దాని వెంబడించుట. చుఢాం- 

న. అనీ పలికె గావున నిద్దురాత్తుం డగుమారీచుండు వాతావిపగిదిం బంచత్వంబజు 
నొందవలయు ధర్మనిత్యుండను జి తేంద్రియుండ నైనన న్నతికృమింపం జూచు 
నీరాశుసుండు వాతావీవలె నళించుం గుంభసంభన్రండు. వాతాకిం జంపినచం 
దంబున నే నిమ్మారీచుని వధించెడ నిది నిక్క_ంబుగా మృగం బేని వె దేహికిం 
బ్రీయం బగునట్లుగాం బట్టికెచ్చెద నట్టు గాక కపటమృగం బేని తపోధ 
నులకుం బ్రీయంబుగా వధించెద నిక్కార్యంబు లెంట నధిక్ దయం యుండు 
మనణుళ్నం బంఠయు నీవై దేహిసంరతు ణార్థం బె కావున నావచ్చునందా(క 
నీవు ధమకకవచాదిసన్నాహయు కండ వై సమధ్ధురిడును మపహాబలుండును బుద్ధి 



క 

(38, 

తే, 

చ, 

ఆరణ్య కాండ ము. 567 

నుంతుండు నగుజటాయువుతోడం గూడి ప్రకిక్షణంబు సర్వదిగప్పు ర్థిరాక్షనుల 

వలన శంకితుండ వై య,ప్ర, వుత్తుండ నె వై వై దేహి రశీంచుచుండుము పరార్థ 

చక్తోపలమే తం బెన్సయిది స రామసమాయాశల్పితమ్భుగంబు గాని నిక్కంబుగా 

వనమ్చగంః బుగా దైనను నృగచర్శగకస్సృహ రై మైననీత ననలోకించి తన్మన3 

వ్రీయార్థం బె జేను ముహాధనుర్ధరుండ నె మృగంబువెంట నరిగి యుపాయంటున 

నంచించీ పట్టి తెచ్చెదం గా చేని ఫీ శ్రవిశఖం బున దీనిం చెగటార్చి విచిత్రం బైన 

దీనిచర్శ్య బు గొని రయంబునం బణి తెంచెద నని సౌమిత్రి నొడంబతేచి 

రాముం౦డు డు తేళ్ళ ఇంబ జాంబూనదమయత్సరుయు క్షం బై బై నఖక్షంబును. ద్రన్టవ 

నతం బె నాం సంబును వజ మయం బై నకంకటంబును దక్షయచాణతూడేరం 

బులును రు సముచితంబుగా ధరించి వె వై చే హికీం బ్రయంబు సంపాదించుటకు నమిత 

విక్కవుంబున నరిగా నిట్టు తన్నుం బ బట్ట వచ్చురామునిం జూచి యవె ఎండి 

మెకంబు. 715 

గంతులు వేయుచుం జజుతకాల్టులు - చెంగున. కాకళించుచు 

న్రంతులు చేయు-దుం దరులC ద్రాకుచు గుంజములందుం దూబటుచుం 

బంతేము మణ గన్యాణంగి పల్హముల న్వెస డాంగుచు న్వనా 

భ్యాంతరసీమ ని ని ట్రినకుల్యా ణి 6 “జక్కుల? బె నంతయున్. 746 

ఒకమాటువనమృగ యూ ధంబుతో గూడి గుటుతుగన్నడకుండుం గొంత సేపు 

ఒకనూటు విడివడి యొక్క_టం జూడ్కికి గోచరింపక యేగుం గొంత సేపు 

ఒకమాటు లఘుగతి నో నుమర్లము నంటి వింతగాం జూసట్టు గొంతసేపు 

ఒకవమాటు న్ఫుదు శాడ్వలో పరస్థలములం గ్లో గ్నొత్తి గొ త్తగడ్జియు చేయు. గొంత సేపు 

. గొప్పుతిప్పలపె శేగుం గొంత సేప 
కుటుచవాంకలలో. బాజు. గొంకసేపు 

గవానమున నిట్లు మొయూామ్ముగంబు నేర్చు 

మాలి దవూరంబు నొని య్ ౫ మిహిరకులుని, 7471 

కడుధూర మే” నెక్కడ బట్ట రా డని మానినచో మలం గానవచ్చు 

మిగుల డగ్గటి యె. బట్టంగవచ్చు ననిడాయ జవమున దూర దేశమున దోంచుం 

బొదలమాటున బొంచపొంచి పట్టంగంబోవ నటుమూవపీయిటువూపియవలి శేగు 

వలపలిదెస దోంచు నెలమి'6 బట్టల? బోవునంతలో డాపలిచెంతే నుండు 

నిట్లు చిక్కక కృతి, మమృగము పెక్కు, గతులనలయింప విసివి రాఘశ్రడుకోప 

మడర మాయామృగంబనియపుడు తెలిసి తెంపుసాం పార దానినధింపం దలంచి. 

'అనుపమశ క్రభాపనిభ మైనమహో శే రాసనంబున౯ ' 

చునిశిత మై  రవిద్యూతికి జో డయి నవహొ; శిఖా సమాన మె 

భునతరదీ ప్ప ప్త మై నళినగర్భవినిర్మిత మైన బాణముం 



ర్68 గోవీనాథ శామాయణము. 

ఒనివడి గూర్చి యమెకము వై నిగిడించె న మోఘవై ఖరిన్. 749 

వ. ఇ ట్ట్లనన్యసాధసం బెనయద్దివసాధనంబు రామునివింటివలన నిర్ణమించి భర్లనే 
త్రాగ్నియుం బోలె మండుచు. దత్త జంబ పజ తెంచి మృగరూపధరుం డైన 
మారీచునిశరీరంబు శ్లేదించిన శరా రం డై యన్నీ చుండు తాలప్రమాణంబు 
మింటి కెగనీ నిపిడంబుగా భై రవారావంబు సేయుచు నల్పజీవిత్తుం డై ధరణిం 
బడి యవ్లూయారూపంబు విడిచి నిజరూపం బంగీకరించి రావణునివాక్యంబు 
దలంచి చై దేహీ బతుణు నేయుపాయంబున నిచ్చటికిం బంపు జానకి 
నేయుపాయంబున రావణుం శపవారించు' నని చింతించి రామస్షరానురూపం 
బగునెలుంగున, 750 

.-ంధరు మారీచుడు రామస్వరానురూపము గా నజిచుట. చురుం- 

శా. వ్రాంచదై ప్రఖర దై న్భనాద మడర న్హాసీత హాలక్షుణా 
యంచుం బేర్కొని మంత కాతశర బాధావీడితప్రాణుం డై 
సంచారంబులు మాని మేన నసువు -ల్పంధింపంగా లేక వే 
పంచత్వంబును బొందె నప్పుడె నిలింపబ్వేషి. వీతస్పృవాన్. 751 

వ ఇట్లు వమారీచుండు గూలిన యనంతరంబ. 7ర్ే 

మ. అనిమేపారి చుదీయకస్వరముతో హాోసీత హాలతణా 
యని వాపోవుచు. బ్రాణము ల్వీడిఇె నయ్యా _ర్రధ్వని న్విన్నవో 
జనక త్షాపతిపుత్రిి యెం తడలునో సౌమిత్రి తా నిప్పు డే 
పని చింతించునొ యంచు రాఘవుడు త్రాసాయ. త్తచేతస్కు. డె. 158 

వ, లత్మణుం డాడ్న తెణిం గంతయు నిజం బయ నని తలంచి యచ్చట నిలువ 
నొల్లక గత ణంబ వేజ్ొక్క_మృగంబును జంపి దానిమాంసంబు గొని శీళ్రుం 
బున జనస్థాన మధ్య్టనర్హినిజా శ్రమంబున క భిముఖుం డై వచ్చు చుండె నంత 
నిక్కడ వై దేహి తామస్వరానుకూపం _బెనదీనస్వరంబువిని లత్ముణునకిట్లనియె. 

మ. నినదం బొక్కటి పిక్కటిల్లె దిశల న్టీనస్వరోజేత మై 
వినగా నయ్యెడు వించు కాన మెకము౯ విధ్వు సముం జేయంగాం 
జనియె న్లూరము కోన నాంతేరమువకా సౌమి త్రీ మోయన్న య 
య్యనఘుం గావంగ నేగు మో విపుడె సౌహోర్ష ంబు సంధిల్లంగన్. ?ర్గ్ 

రైడు వీత లత్షణునితో రాముని కత్నీంపం బొమ్మని చెప్పుట. ఛుథం- 

మ హూరసుధ్యంబున నున్న గోవృవషముచాయ (న్రాఘవుం డాత్త్యలో 
నరయం _హా,రనిశాచరాంతరగతుం డై చిక్కెం గాజబోలు సాం 
పతి నొచి త్రము భూరిసాధ్రసయుతం బైయున్న దీ వేగ చె 
చ్చెర నన్నుం గరుణించి రామవిభునిం జేపట్టి రశీంపుమా. 56 

చ, అన విని లత్షణుండు వ్యృాదయంబున రామునియు గృ శాసనం 



కం 

వం 

ఆరణ్య కాండ ము. న్69 

బును దలపోసీ యచ్చటికిం బోవక యుండినం జూచి నెమ్మనం 

బున జనియించినట్టివగ మోమునల గన్నడ భూరెదారుణా 

కనిసద్భశో. క్తి ని ట్లనియె జానకి చె వనియుకృబుడ్ధి యొ 
157 

మిత్రాకృతిచే నన్నకు, శత్రుండ వె తీవు దుకఖసమయంబున సౌ 

ఛాత్రము నెజపనికతన సు, మిత్రాసుత యిట్టిసేత మే లగు నయా. 758 

మటియు నీవు మత్కృతంబునందు లోభ ంబునలన థాకృరతణాయ త్తిచిత్తుం 

డవు గాకుండుటం జేసి తన్నాశంబు. గోరుచున్నవాండ వని యూహీంచెద నీకు 

నిక్క_ంబుగా రామునియందు సౌహార్చంబు లేదు తద కిననంబు నీకు. వియం 
యి ల 

జె యున్న దక్కారణంబున మహాద్యుతి యగునమ్మహాత్తునీ విలోకింపక విస్త 

బుండ వై యున్నవాండ వెవ్షండు నీకు బ్రథానం బయ్యె నట్టిరాముండు 

ప్రాణసంశయంబు నొందు చుండ నిచ్చట మద్రతుణంబునందు. బ్ర యోజనంబు 

చేదు రామరహితనై యే నొక్కనిమిషమా్రం బై న జీవింపంజాల నని కన్నీరు 

నించుచు మృగాంగనచందంబునం దృ స్పచి త్త యొ పలుకుచున్న వె దేహి 

బాకర్ణింబులకుం గటకటంబుడి బత్షుణుం డీ ట్రనియె. సరి 

. ఉల్లమున నేల వగచెదు, తల్లీ నీవిభుండు 'జీవదానవరటోే 

' వల్లభులచేత నైనను, దెల్లముగాం జిక్కువడండు ధీరుం డెందున్. 760 

. గరుడగంధర్వుకింపురు షకీన్నరసిదదార ణయ కు రాకసులయందు 

రాముని దొడరువి కమశాలి లేండు త్రిలోకపూజ్యుండు నూరలోకనుతు(డు 

నురురణంబుల నవధ్యుండు మహాబల వీర్యుం డమ్మహోత్మున క్రాకవోని గలటె 

యడల నేటికి. జింక విడువుము మృగమును వధియించి యిప్పుడెవచ్చు రాము 

. విభుండు లేనిచోట విపినమధ్యంబున, నొంటి నిన్ను విడిచి యోజ "లేక 

సోవ నగునె నాకు బుణ్యాంగనామణి, మనుజవిభుండు గన్న మాటరాబె 

దురు నీత్ర లత్ముణుని నా నావిధంబుల దూటుట చశ్వురుంా 

. మజియు నీది గంధరగినగరసద్భశం బై నరాతుసునిమాయ గాని రామునిక ౦ఠ 

స్వరంబు గాదు మహోత్తుం డగురాముండు భవద్రతుణంబునందు నన్ను నియో 

గించి చనియెం గావున నాకు ని న్నిచట నొంటి విడిచి పోవుట యు కంబు గొ 

దదియునుం గాక ఖరాసురు వధించిననాంటనుండ్తి జనస్థా నపదంబు నుద్దేశించి 

మా యావు లగు రాకుసులు మనయందు విరోధించి హీంసావిహారు లె యిమ్మహో 

వనంబున బరవార్టి మోవాజనకంబు లె నవాక్యంబు లుచ్చరించు చున్నీవారు 

నీవ్ర సందియంబు వదలి రామునియనివార్య శే రస్టం బెజింగి నెమ్మది నుండు 

మని యివ్వ్వధంబున రాతుస బాధలు తలంచి మహీపుత్రి, నోంటి విడిచి పోవం 

జాలక కృ తాంజలిపుటుం డై సత్య వా కర్టంబులం చ్ర్రార్భించు చున్న లత్ముణునివచ 

నంబులు విని యచద్దేవి కోపసంర_క్రలోచన మై పరుమవాకన్థింబుల ని ట్లనియె, 

72 
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క, కులపాంసన వినయరహిక, కలుపాతక సభ య కార్యకరణో ద్య కా 

యల రామునివ్యసనము నీ కెలమిం గడుంబ్రియ మటంచు నెంచెద బుద్దిన్ = 

క, రామునివ్యసనము తీయ మగు, కేమియు: - జత్రంబు గాదు హీతళతు త్రుత్వం 

వీమాడ్కి_6 దగ సపత్నుల, కీ్మహీం గల్లుట విసర్షమే గద శలయన్ 164 

తే, జగతి నీయట్ట ప ప చ్చన్నచారు లతిన్స;శంను లెవ్యారు గలు రట్లిశతులయందు 

గూర్చు నగదు ఏ విశ్వాసంబుగూర్చె వేని, వాని 'కెంతేయు గీడు'వేవచు ్ప నిజము, 

ఉ దోస ముటంచు నించుకయు దోంపక రాధను డొంటి నేగి దు 

ప్రాసురకోటిచేత వివీనాంతరసీమను జిక్క_ దీనత 

- న్మాసట గాల నిన్ను పలుమా ఆటు చీరినం బోవ వయ్య యో 
నీసరి గూఢశ శత్రుం డననిం గలండే నృపవంశ పాంసనా. 766 

చ. అనయముం బూని భ్రాత కెటు లైన నపాయముం గల్ల చేసి త 

ద్ద నతర రాజ్యము ననము గైకొని నన్ను. బరిగృహింపంగా 

మనమున నిశ్చయించితివి మానవిహీన దురంత పాతకం 

బున బడు టంతె గాక యిది పోలునె చేకుటుశే కలాధవమూా. 767 

మం ఇనవ వంశో. తము నంబుజూత్వుని వినూ తే 0దీవర శ్యాము న 

త్వనఘు న్రామునిం బాసి కోకుదునె దుష్టాచారు వేతొక్కని 
న నుం డారాముండు లేనిచో నిమిష మైన నౌత్రి, జీవింప నే 

రునె నీ విప్పుకు చూచు చుండంగం ద్యజింతు న్వేగ ప్రాణంబులన్ 168 

వ. అని యిట్లు కర్ణ కలోరంబుగా బలికిన నీఠతం జూచి జితేంద్రి యుం డగులతు 

ణుండు కృ తాంజలిపుటుం డై డై యిట్లనియె 769 

ండ్టుయా లత్ముణు ండు నీత మాటలకు గటకటం బడుట. శురుం- 

ఉ. తల్లిగొ బిక్సవంటినను చారుణభంగి దురు కు లాడంగాం 

జెలునె నీచునిం బలె. బసిననయ వ తీబద మెననా 
య YJ @ | చ 

యుబ్బము రాముడే యజబుయ ను గృవనంబున నొంటి నుంచి పో 

నొల్లక యుంటిం గాని మది నొండువెజుంగు. దలంచువాండచే. 17) 

ఉ. ఈగతి. చాపము ల్పలుక నే మని యు తర విచ్చువాండ నా 

వీగోపణము బరిత్రి విపరీతము లొట యభథార వ మయ్య నిం 

జేగద నాదుచి ) త్రవిధ మెల్లను దైవ మెబుంగు నిప్పు డే 
చేగితి నేని నిక్కము మహీసుత యాపద వచ్చు నీ కిటన్. 771 

ఉ సత్యము సర్వ బేవతలు సావ్నీగం బాపము లేదు నాయెకళా 
నిత్వ్యయళు నృఘూ ఎత్తే త్రముని నిక్కము తండ్రిని ని నిన్ను. దల్లి గాం 

బ్రత్యవాము స్ట నలంచఛచుచు దిరంబుగ భక్తి కర మొనర్భు చున్నచో- 
ఛ్ భత్యం డట౦చుః జూడక నుహీనుత పాపము లాడ జెల్ఫునే. 172 



వ. 

సీ 

ఆరణ్య కాండ ము, ర్] 

చేది యనర ర వాక్య్టంబులు పలుకుటయు సతులకుం జిత్రంబుగాదు స్వభావం 
యుండు. జాపణ్యంబును శ్వారర్టంబును ధర్మ హైనంబుకు బరస్సరస్నేవాకా 

ర్యవిచ్చేదగరణంబును వారల గసణంబు లట్టగుటం చేసి నీనలన నిట్టకర్తూతవా 

కంబు పుళ్లు నిది వినం జాల నివ్వాక ఫంబులు శ్ర గా వణంబునకు' దీ ప్పనోరావసన్ని 

భంబు లై యున్నవి సత్యవాది నై ననన్ను వు పరుసంబు లాడిన తెజుం 
గంతేయు విచ్చటిననచేవత లందు సాశీ భూత లై విను చున్నవారు గురు 
వాక్య న్యవస్థితంం క నై సనన్ను ఏబారింభక యిట్టి నిష్టురో కులు శంకించి 

పలికితి గావున స్రీతంబు స్వభావంబున దృష్టం బయ ని న్నేమని గర్ష్ం 
చినం దీజు నిప్పుడ నశింపు మని కోపంబుపెంపునం బలికి వెండియు రాముని 
సంన్మరించి యధైనికి మంగళం బొసంగువా. జై యిట్లనియె. 778 

, పోదక యున్నచో నభునిం బోలె నను న్నిరసించె దడార్పవై 

పోవలం జూచిన నృఘువిభుం డలుకొం గృప దప్పు రెంటనా " 

కొవహీలుం దిరస్క_రణ మైనను నీవచనం బమాఫఘ మా 

గావున నీకు స్వ స్టి యగుం గాక రయంబున. బోయివచ్చెదన్ . ₹గ1 
దేవీ నిన్ను వన బేవతలు బహుప్రయత్నంబుల నేమజుక రశ్నీంపుదునుు గాక 
ఘోరంబు లగునిమి త్తంబులు దోంచుచున్నవి గావున నేను రామసహితం 
బుగాం జనుదెంచి కృమ్మణి నిన్ను విలోకింతునో విలోకింపనో యెజుంగం బరి 

శుద్ధం బగుమునంబున మారాక పృతీశీంచుచు నుండు మని పలికిన లత్షణుని 
వచనంబులు విని యళ్ముహీపు త్రి కోక బావ్పపరిస్థుతే మె లా తీవ్రం బగువా కర్ణం 

బున నీ ట్లనియె. 719 

భావజసన్ని భు; బరమదయానిధి. గాస లేయుని రాము గాన కన్న 

మానక గోదావరీనదిం బడి మైన మోణీధృ్యముననుండ్ గూలి మైన 
నుడుగక పెనుంద్రాట నురిగొని యైనను హులాయము విషంబు గోలి యైన 

గర మెం జిచ్చులోనుటీకి కై యెనను మేను విడుతుం గాక మహత్తు విభుని కాసి 

. యన్యపురుషుని? బదమున నైన సంస్పృ,ళింప నేర్తునే శ క హానీయలీలు నజి 
న మలు ద్రిభువనసన్నుతుం డై నరఘుకు, లో త్రముని"బాని టల 

-ంర్రర్టు లక్షుణు6 డు రామునినద్ద కో 6 బోవుట ఉైధాం 

అని బహాుప్ర కారంబుల నార్ర్రాశించుచు నంత కంత గలం బె నశోశంబున 

నుదరతాడనంబు? గావించుకొనుచాం గన్నీరు మున్నీరుగా రోదనంబు సేయుచు 

శోకరసాధి చేవతీయుం బోలెం జూపట్టుచున్నజానకిం. జూచి లత్ష్మణుండు 
తత్కాలసదృళం బగువాక్యంబున ననూనయిం చీన న దేవి లక్ష్మణునితోడ 

నేమి గుం బలుగక యూరగకుంజె నంత నాసౌమిత్రి ప్రదశ్నీగంబును * బ్రణామం 

బును గావించి యనుజ్ఞం -గొని కువీతచేతస్కు డై జానకి నొంటి విడిచి 
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పోవం జాలక తిరిగి చూచుచు రామునిసమిపంబునకుం జనియె నంత 

దళ గీ గ్వివుండు నెడగని శ్చ క్షుకాపాయసంపీతుండును వామౌాంసన్య గ స్పయస్టికనుం 

డలురడును థిఖియు ధృ'కాతపత్రు పతుండును సపాదుకుండును నె నై సీశాపీశ్వాసార్థంబు 

కపటపడి రివాజక రూప నం బంగీక రించి వేడఘోషంబు సేయుచు? బర్జ శాల 

కోడకుం జనుచెంచుసవుయం బున, 777 

. భీముకర్ము? జైన యామినీదరుం జూచి, గాలి ఏవ కుండే గడుభయమున 
గదలకుండెం దరులు గాతమివేగంబు, మాజి మందసరణిం బొటుచుంటడె. 3175 

యదు రానణుండు యతికాపధరుండై సీతకడకు వచ్చుట. త్రుతుం- 

వ. ఇట్లు భయదర్శనుం డగురావణుం డభవ్యరూపుం డ యును ఛవ్యరూ మం జ 

లాగ 

లైలా 

పర్ష్మ శొల సేరం జని యందు. బడ్డ హీన యినసద్భ్య చందంబున నొప్పుదా 

నపాంసులాశిరోవుణి యగుడాని నచేన్యసా మాన్యలావణ్య యగుదాని రా 

మా _ర్షస్వర శ వణసంజాతకోక యె కన్నీ రు నించుచుం బర ర్ల శాలామధ్యంబున 

నాసీన మొ యున్నదాని శుభన్వమావిణి యగుదాని రుచిరదంతోస్టి యగు 
జాని. 'బూర్హచం ద్ర న నిభానన యగుదాని. బద్యపలాళలొ చన యగుదాని. 

వీశకాశేయవాసిని యగుడాని సీత నవలోకించి శళిహీన మొనరోహిణే 
డాయుదారుణ ౫ వాంబుపోలిక. జిత్రా నత, శ్రంబు నాక మించు శనై శ్చ 

రునికరణి. జంద్రసూర్యవిహీన మైననంధ్య నావరించు మహాతమంబుకై వడి 

రామలతణరహొత యె యొంటి నున్నయన్దేవి డాయం జని తదీయనుష 

మావిశేషంబున కచ్చైరు వందుచు మన్యథశళశ రావిష్టుం జై ప్రశ్రితం బగువా 

కష్టింబున నిట్లనియె. 779 

సలలిత మగునవపద్మిని, జలరువామాలికను బోలె స్వర్హద్యుతి శో 
భిలునలువం దాల్చి యలరెడు, కలికీ యెవ్వతవు నీవు గవానమునందున్ . 750 
రతివో హూరిణాంకునిముద, వతివో వై కుంఠవిభునివరసతివో భా 
రతివో యచ్చరమిన్నవొ, యతివా నీచంద మతిదయానుతి: జెపువూ. 7%। 

. ఊలు కరికరతుల్యము) లారయ జఘనము విశాల మము లసీతరు 

కారకములు రకాంతము, లీరీతిం దనరుచున్న వెంతయు నీకున్. (89 
. 'భరళిఖరోపమం + బుపచితంబు సువృ త్రము స సం ప్ర వల్లితం 

బరరప మణి ప్ర వేకరు చిరాభ రణంబును స్ని గమ "మనో 
హర మెతివీనవృ త్రము సమంచితతాళ ఫలోపమాన మై 
వజి లెడు నీకుచదయము వారిజపత్రవిశాలలోచనా. 788 

. కలకంఠి నీమోము కలునరాయనికాంతి లోంగొన్నకై నడి బాగు మెజిసె 
గోల నీపలుతీరు కుందకుట్టలములపసం జూచి నవినపగిది నొప్పెం 
గలికి నీకంఠంబు వలముణి చెలువంబు మాజిక్రొాన్నవితానం జూడ నయ్యెం 



ఆరణ్య కాండ ము. ర్1.8 

దరుణి నీనిడుద పెన్నెటి గుంపు ఘనకాంతి రమణ గ్రైకొన్న చందమున నలరె 

చే, నళిచికుర నీదుసౌంచర్గ మంతంజూచి, నంత నాచి శ మంతంత కద్నుతముగ 
టి & స 

“జే 

యో 

క, 

గరంగు చున్నది నూత్నోదకంబుచేతేం, గడల నిమ్న గాతీరంబు గరంగినట్లు. 

. వారునేత్ర, విలాసిని బారు వేణి, చారునాసిక చారువిళొ లజఘన 

యొట్టితపములు గావించి యిట్టి చెలువ, మిట్టితను కాంతి న
డసితి విందువదన. 785 

. విడికి టం బట నగు నీ నడుము తిలసుమంబు. డెగదు నాసిక బొనులు 
వ 

న్వెడవింటివానిపిలుడై , వడిం జూడంగ నయెన్టీ నవహావా వారిజనేత్రా.. 186 

. పన్నగకాంతల నరుడ ఫఖానులం జూరణచంచలాతులం 
(0 

గిన్నరకామినీమణుల ఖేచరతన్వుల సాధ్యక న్యలం 

బన్నుగ మ_ర్వ భా మినుల బల్హణు6 జూచితిం గాని నీకు జో 

జెన్నంగగ మూండు లోకముల నెన్వరి. గానము సుందరీ మణేం 187 

. వైలయంగ ముల్లోకంబుల, *లకాంతలలోన రూపశాశలసుష మో 

జ్జ ఏలసౌకుమార్యములకశ్కే నళిచికురా యగృగణ్య వై తివి గాదే. 1858 

. అతులితపుప్పుపల్లవఫ లాసవగుచ్చసుగంధిభా జసం 

యుత మయి యొప్వురమ్థినగరోపవనంబుల నున్కి. మాని ఫరో 

రతేరమృగాసురన్సురదర ణన్షిమునంద. జరించు చున్నని 

న్నతిసుకుమూరిం జూచి వృదయంబున జాల విపొద మొందెదన్. 79 

. మంచిపదార్గము ల్లుడిచి మంజుల చేలము! గట్టి కాంచనా 

భస్చంచితహారము ల్లౌాడిగి హాటక సౌధములందు సెజ్జసె 

నుంచివిలాసితో + గలిసి మచ్చికతోడ సుఖంప' కొంటే రా 

వి ంచరజుషఘోరవన బేశమునం జరియింప 'శేటికిన్. 190 
) లు 

. నీవు గుడిచినయన్నంబు నీవు దాల్చి, నట్టిసొమ్మలు- నీమొలం గట్టినట్టి 

పఫుట్టమును నీవు వరియించినట్టి పురు షుం డఖలలోకో త్తరతం జాల నలరు దన్ని. 

౬ 

. తరుణీ విద్యాధ గివో, సరసిజముఖ యత్షసతివొ చంద్రానన కీ ప్రో 
న్నరివో సిద్ధాంగనవో, వరవర్ణిని లేక యిచటివన చేవతవో. 192 

. నరగంధరాగమరకి, న్నరణారణసిద్ధ సాధ్య నాగనభస్వ 

దారు లివ్వనిం జొర వెజుతురు, వరవర్ణిని యట్లు నీవు వచ్చితి చెపునూ. 798 

వానరవాహానరిపుపం, చాననశాజ్టాలభల్లు కాగిన్భుగంబు 

ల్ఫూని భయ పెట్ట కున్నవె కాననమున నొంటి నుండం గాతరనేత్రా. 191 

. ఘనతరమదాన్వితము లగు, వనశుండాలముల కాలవాలం విది యి 

వ్వనమునకు నొంటి 'నేక్రియం జనుదెంచికి వబ్ద నేత్ర సాహసబుద్ధిన్ . 95 

. ఎచ్చట నుండి యెచ్చటికి నేగుచు నిచ్చటి కద్భుతంబుగా 

వచ్చితి వుగ్ర దై త్యపరివారనిషే.విత మైనకానలో 



574 గోవీనాథ రామాయణము 

నిచ్చకు వచ్చినట్ల యిపు డేల చరించెద వొంటి జిక్కి నీ 
సచ్చరితీంబు నెబ్స వరున న్వినివీంపం గ బే తలోదరీ. 1796 

వ. అని యివ్వోధంబున దురాత్తుం డగురావణుంరి డడిగిన వాని గపటరూపునీం 
గా నెజుంగక నిక్కంబుగా ప్రావాణుం డనీ నానావిధపూజల నతిధిస త్కా 
రంబు గావించినం బృత్మిగహించి. 797 

. అసదృళ మగుతతో_ముల, వీశాలలావణ్య గరిమ వీక్షించి తగ 
న్షశముఖు( డాత్మవధార్థము, శశిముఖ హరణంబునందు స్వాంతము నేర్చెన్. 

వ. ఇట్లు జనకపుత్రి ద్విజూతివేపుంబునం బా త్ర కుసుంభధారి యె తనకడకు వచ్చిన వాని నపహారణబుద్ధి యైనరావణుల జూచి యలతిధిత్వింబున ద్వేవంబు సేయుట wham 

Pw ఆచ క్షా “శ శా అ కొనరుం డైనబ్రాహ్తగా తిధినింబతె నతని సత్కరించి, 793 

UK 

-ందఫైద్టు వీత యతి వేషధ్ధారి యెన రౌపుసున కర్ట్యపాచ్యాదు లాొసంగుట. ర్వురుం 
. ఇది యాసన మిది యర్ధ్యృ్వం, ఓద్ర పాద్యం బీడి ప్రసూన మిది వన్యఫలం 

వీది ముధువర్క_ మొసంగకళి, సవయతం -వేశానుము నీవు నేంయమివర్య్యా 300 
వ, అనీ పలికిన నారావణుంకు సృతిపూర్ణ భావీ.ణి యగుజానశేచేత నిమంత్ర్యవూ 

ణుం డై తత్స)తి ౫ వాణంబునందు: జి త్రంబుం జేర్చి త ద్రూ,పసౌందర్య కేఖా 
విశేవంబు విలోకించు చుండె నంత నవ స్రచేహి వానిలత్ణం బంతయు నుప 
అశ్నీంచి నుగ యార్థం బరిగినకోభనాకారుం డగు రాముని యూగనునంబు. బ్రతీశీంచుచు నాశెనాశెకు సముద్దీ)వ మై శ్యామం .బెనయవ్వనంబు విలో 
కించుచు రామలక్షైణులజూడం గానక పరివ్రాజక చిప్వ్నూండును నపవారణబుద్ధి 
యు క్రుండును దురాత్తుండు నె నరావణునిచేత నీట్లు సంపృష్ట యె యితండు శ్రావూాణుండును నతిధయుం గావున మడ్వతాంతం బెజింగంప కున్న శవీం 
చునో యని యొక్క_ముహూ ర్హంబు చింతెంచి తనవృ కాంతం బెజటుక్వడ ని 
ట్లనియె, - 

901 
యుడు నీతౌ దేవి తనన్ఫత్తాంతమంకయు రావణునికి. జెప్పూట. ఉాధుం- 

క. అనుపమ లేజోనిధి యగు, జనకునిపు ప్రికను రామచంద్రుని భార్య 
నను లెల్ల నన్ను జానకి, యని నీత యటంచుం బిలుత్రు రనఘ్టువీచారా... ౪02 

క. పదిరెండువత్సరంబులు, ముద మలరంగ న తయింట మునుకొని భోగా స్పవము లగుదివ్యసుఖములు, విదికంబుగ౭ జాల ననుభవించితి విప్రా. 808 
ఉ. అంత (చ యూద శొబ్బమున నమ్మహీ కాంతుండు రాముని నరా 

కాంతుని, జేయం బూని కతుకంబున నుంతుల. గూడి సమద. 
సాపంతముతోడ+ జక్క లగ విచారము. చేని సునిశ్చితాస్ట చై 
చింత దొజురిగ యున్నయెడం జెచ్చెరం లగైక్యి దువ 

లు నీ ఈనప్రాణవిభుం డై సదశరథనృపుని సుకృతముచే( దగ వశీ 

రి 

యె. 804 

క్ర లతునిం జేసీ 



త్తే, 

Bd. 

రొ 

ఆరణ్యకాండ ము. న్్ 

కథ్రినవరంబులు కరమర్థి ౬ గాంజీంచి యొకటికి మన్నాథునకు వివాస 

ముకటికి భరతున కుర్వీశ్వరత్వంబుం గోరి యిప్పని సమకూర్చునంత 
కాహోరనీ ద్రావిహో రాదిక ము నొల నటు సేయగ నోప వె తి వేని 

య య on 

రాము నభిపే.కకాలం బె గ్రాలు నాదు 

జీవితాంత కాలం బని భావమందు( 

చెలియు మని యిట్లు దారుణో కుల సలంచి 
విభునిచి త్తంబు వేతొక్క_ విధము జేసె. 803 

. ఇట్లు ధరంబున నిర్బంధించి పలికిన సత్య ప్రతిజ్ఞాం డ గున ద్దశరథుండు వరదాయ 
Ey 

వతినిధితేగ్గింబున నుపభోగ క్షమంబు శ నసువర్హ రత్నా దికంబులు గొను మని 
స . 

ప్రార్థించిన న డేవి యంగీకరింప దయ్యు. 806 

.చాపవంతుండు సుగుణుం డపాపసమ్మ 

తుండు భూతహీతుండు శౌంతుండు లోక 

కాంతు. డగునాదుభ ర్త యక్కాలమునకు 

నిరున దేనేండ్ల వయసువా. డెన్నిదూడ. 807 

. ధరణీసుర మేనా(టిక్కి బరువడిం భాయంబు చేత బదునెనిమిదిన WW 
తరముఆదానను విను మే, మిరునుర.మిన్షయసు వేత నెనయుచు నుండన్. 

కామా రుం డగుదశరథ, భూమివిభు(డు సతికి బ్రీతిం బుట్టించుటకై 
రామాభిపేచనవ్యా, యామంబునం జింత విడిచె నవహితమతి యె, £09 

. మునుకొని యభి టే కార్థము; జనకునియ భ్యాశమునకుం జనుబెంచిన ఠా 

మునిం గన్లొని కె కయి" యి, ట్లనియె స్సిరి కాసపడి నిజార్థస్పృహమై. 810 

అనఘ భవజ్జనకునిే సమాొజ్ఞ ప్ప మైనయీానాదువాక ్ థింబు వినుము 

పదునాల్గువర్ష ముల్ భరతు. డ యోధ్యకు నాధుం డంజాంక6 గాననమునందు 

మునివృ త్తి తిం హాని రాముడు వినాసమొనర్పంగలండంచు విభజించ గాననీవ్ర 

రయమున దండకారణ్య మునకు బోయి తండ్రిని బ్రోచు సత్టమున ననిన 

నట్లు కాక యనుచు సంబకు. బీయముగా, వ్ర, వ తముబూని యూాయరణ్టమునకు 

నరుగుటెంచె మత్సిమన్వితముగ నను, హోతుచరిత మిది ద్విజ గ గగణ్య. 61! 

. ఒరుల కిచ్చుకైు గాని తా నాజలచేశం 

గొనండు సత్య మాడు కు "కాన నునమున౦ందు 

బ.మసీ యొన నసత్యుంబు. బలుకం జెపుడుం 
(UU షా - 

బృథివిలోపల వుత్పతి కిది వృతేంబు, 812 

. మత్యు నమ్మ పహోత్మునియనుజుండు లవ్మిణుండు ఖై భ్రాతృ న్నేహాంబున భనుప్వా 

ణియె రామసహో యార్థం జరుగసదెంచె న నతండుకెహ్యూదిగుణంబుల సుప్ర సీదుం 

డు సరురంబునందు సహోయుండు_రాఘవ్రుం డి క్రెజంగునం దండ్రి చేత్” సమా 



576 నోవీనాథ రామాయణము 

లో 

జ్ఞ స్తుం డై యాచకులకు య ేష్టంబుగా ధనం బొసంగి రాజాస్టదికంబుంబరిత్వ 
జించి జటావల్క_ లంబుల ధరించి లత్మణసహాయుం డై మత్స మేతంబుగా దండ 

కారణంబునకుం జనుదెంచెం గై శేయానిమి త్తం బేము మువ్వురము రాజ్య 
వప్రచ్యుతులమై గంభీర తేజంబున నివ్షీనంబునం జరియించు చున్న చార మొక్క 
ముహూర్తం బెచ్చట నివసించితి వేని రురుగోధావరావాంబుల వధించి తన్శాం 
సంబును వనస్టపలంబులును బువ్కు_లంబుగా సం గహించుకొని మదిషభుండు 
చనుదెంచు నయ్యధిపునిచేత నాతిథ్యంబుం గొని యన్వల య భేచ్చం జన 
వచ్చు నని కపటవిప్ర వేపధరుం డై నరావణునితోం దనవృత్తాంతం బంతయు 
నుడివి వెండియు ని ట్లనియె. 813 

ధరణీనుర యొంటిని దు, శ్చృర మగునీగహనమందు ససావాసభంగిం 
జరియించె చేల యేర్పడం, దిరముగ నీచంద మెల్లం 'దెల్పుము నాకున్. 814 

థు రాపణుండు నీతాదేవికిం దన నిజస్వరూపం బెలీంగించుట. ద్రుతం 

నా విని యానిశాటకులనాథుండు రావణు. డిట్లు పల్కు నో 
త్మావరపు త్రి కామణి జగత్తయ మెవ్వనిదుష్ప్రధర్ష బా 
హోవిభ వంబు చే జకిత మె శేరణంబును గాన దట్టి నే 

రావణనామభేయు.డ ధరాధరదీకుడ డె త్య నాభు(డన్, 815 

. జనకతనూజ కుందనపుంజూయల నీనెడునీదురూపముం 

గని నిజకాంతలందు రతికాంతు దొజంగితి. దొల్లి బల్మిచే 

ననుపమలీలం జేకానినయచ్చరమిన్నలలోన నీవు నా 

కనిశము న్య ఫార్య వగు మచ్చ్భుత సౌఖ్యము నీకుం గల్లెడిన్, . 816 

. లవణపయోాధిమధథ్యమున లంక యనా జెలువొందు నుత్సురం 

బవిరళభోగ భాగముల కాస్పద మై గిరిమార్ల మందు నుం 
డు వలసినట్లు సంతతమునుం గడు వేడుక నన్నుం గూడి ర 
న్యాఎనముబం జరింపు మబలా యిటు లూరక డయ్య నేటికిన్. 817 

అలికుల వేణి నాకు ముద మూరల గేహిని వె తివేని యి 
ఎల మణి పహేమభూవణవిభూవీతపంచసవా స్ససుందరుల్ 

చెలువ్రుగ నీకు జాన్యములం జేయుచు నుండగ రాజసంబున౯ా 
విలసద మేయసౌఖ్యముల ఏగుదు విట్లు కృశింప చేటికిన్, 818 

-ంధుళ్టు సీతౌ దేవి రానణుని. దృణీకరించి పలుకుట శ్రుశ్రుం- 

. అన విని సతీశిరోవముణి మైననీత, త్రీ వ్ర కోపంబుచే వాని. దృణము గాల 
నెంచిమదినాదరింపక యిట్టులనియెం, జూపుల నె వానియాయువుచూజ కొనుచు. 

. గిరివోలె నచలుం డుర్వురవో లె దాలిమి గలవాడు వహారివో౪ గు కేజుం 

డంబుధివోలెం దా నలో భం డాపూర్ణశశివదనుండు ప్రసన్నయశు(డు 



ఆరణ్య కాండ ము. ర్? 

ర ంహుసంవాననుండుసింవావికాంతే గామియు నృసీంవాు: డుమహా మేచ కాంగుం 

జాదడానుబాహూు డనర్షళాయుధప్ పుం డతిళూరుం డతిధీరుం డతిగ భీరుం 

శే,డధికసుకువూరు. డభి రాము డరివిరాముం 

డమితగుణధాము: డగు రాము డననరతము 

గతియు నా కమ్మహాత్షుని వితతబుద్ధిం 

బాయ కెప్పుడు చేవింతు ఛాయపసగిది. 820 

కే, సర్షలతణయు క్తుండు సత్యసంగ, రుండు న్యగ్రోధ పరిమండలుండు గుణని 

ధానము జి కేం ద్రియు(డు నైనప్రాణవిభున్నిమాన శకెస్పుడు చీవించుడాననసుర. 

చ. రభసముచేత జంబుకము రావణ సింహిని బోలె నీవు దు 

ర్త నగునన్ను6 ౫ కొన దలంచితీ వక్క_ట చండభానుస 

త్ప్రభ గతి చేను నీకును గరంబునం దాశ నశక నింద్రస 

న్నిభుం డగురాముపత్ని యొకనీచున కబ్బునె రాశ్షసాధమా. పిలి 

కే. అర్క_కులునకుం బ్రియపత్నినై న నన్నులగర మపవారింపందలంచిన కారణమునం 

సటిలరావస తీఉభోగుండ వగుచుం గనకతరువుల నిప్పుడ కాంచె దీవు. 

సీ, ఆకలి గొన్నగజారికోజులు దీయం దలకొన్నవాని మందరనగంబు 

నరచేతం బ్రహారింప నాన చేసిన నానిం గాలకూటవిషంబు గోల జూచు 

వాని మంగలక త్తిచే నాలుకను ద్రుంచుకొనం జూచువాని౯ బెన్షుండు మెడను 

దవిలించుకొని నార్భి చాంటం గోరెడువాని సూదిచేం గనుగ్రుమ్మం జూ-చువాని 

"తే. రాజకులభూపణుం జై నరాఘవునకు. 

గూర్చు ప్రియురాలి నగునన్ను ఫరోర భంగి 

నపహరింపం దలంచినయట్టినిన్ను 

దానవాధను సరిగాగ దలంప వలదే. దె24 

సీ, రాతసాధమ నీవు రాముని ప్రియభార్య నై ననన్ను వారింస నాతల దలంచి 

తది యెంత యవి వేక మాదిత్వసోముల. గరములంబ్రృహారింపం గాంక్ష యిడీన 

యట్లు నిర్ము కృఘోరాహిముఖంబున రోఆఅలల బెటుకంగ( గోరినట్లు 

వారక్ మండెడువహ్నిని జెజుంగున ముడువంగ వుదిలోన6 ఖబూనినట్లు 

-జే.మొనసీ ఘోరకాలాయసముఖము లైన 

శాత్రశూలా,గ ములమోాయద సం చరింపం 

గాంకుం జేసీనయ ట్లగుం గాదె రాము 

కూూర్తిపల్నిని నను మదిం గోరు సెల్లు. ర్రిగ్ 

&, అంజుధిపలప్టలంబులకు హాంసబ కంబులకు౯్ ఖం ద్ర "కా 

కంబులకు౯ా మృ గేం ద్రశశకంబులకు న్మదహా  స్పిరాడ్చిడా 

బలంబుల కెంత యంతర మిలాస్థలిం గన్పడు నంత తారత 

713 



ర్గ3 గోవీనాథ రామాయణము 

మ్యం బగునాదుళ ర్తకు నిశాటకులాధమ నీకు. జూడలన్. 826 
వ. నుణజీయు నమృ తారనాళ ంబులకు మద్దమయూరంబులకు. గాంచననీసంబు 

లకు జందనవారిపంకంబులకు సారసగ్భ ధ్రంబుల కెంత తారతమ్యంబు గల 
దంత తారతమ్యుంబు రామునకు నీకునుం గల దదియునుం గాక. 827 

య్, వాసవసన్ని భుండు రఘువర్యుండు కార్హుక బాణ పాణి యె 
భాసురలీల ఘోరరణ భాగమునం దగ నిల్చి యుండ నీ 
చే సముడ గృదోర్పలముచే హృత నయ్యును నన్ను లోకనం 
త్రాసన మశ్నీ కాన్వితఘృుతంబుగతి౯ నాన లేవు దక్కంగన్. 828 

మ. అని యిభ్ళంగి నదుష్టభాన యగ నయ్యంభోజపత్రావ్నీ దు 
ప్రనిశాటుం డగుపం క్రికంధరునితో సకోధ యు క్షీల్క్ గ్ర 
క్కుున వాత ద్ధత మయెనరం భగతి సంతో భించి కొంవీంచెం ద 
_త్రేనుసందర్భ న జాత సా ధ్టసమున ౯ దైన్య్టంబు వాటిల్లంగన్, 829 

వ. ఇవ్విధంబున దలంకు చున్నవై చేహి నవలోకించి మృత్యు సమ ప్ర భావుం డగు 
రావణుండు ఏకటభు)కుటిదుర్ని రీకుండై. తనకులంబును బలంబును గర ౦బును 
నానుంబును సర్వంబునుం దేటపడ నెజింగించి యచేవికి భయంబుం బుట్టింతుం యె 
గాక యని తలంచి సంరబ్దపరుషం బగువాకసన్థింబున ని ట్సనియె 880 

ధ్రుడు రాసణుండు నీతా డేవికి( దనపరా క్రృమాతిశయము 6 చెల్బుట. శఖైరుం- 

ఉ. మానిని మృత్యు దేవతకు మర్తష్టల పోల సుఠాసురాదు శె 
వానికి సంతతంబు6 బెనువంతం దలంకుదు రట్టి యేను దీ 
ప్తానలతుల్య లేజుండ ధ నాధిపుతమ్హుండం బం_క్లికంకుండ 
న్మానిత బాహుశకెౌార్యుండ సను స్తనిశాటకులాధి నాథుడన్. 831 

చ. రణమున గువ్వా కేశ్షరు బరాజితుం జేసీ యతండు భీతింబ 
స్టైణము. దొలంగి వెండినముల కావ్రుగం చేశి వసీంచి యుండం చకా 
మణిమయ బేవనిర్హితస మం చిత కామ గపుష్పుకం బుం గ 
కొని భునన త్రయంబున నకుంఠితశ క్రిం జరింతు నిచ్చలున్, కిల 

కో మృగ నేత్ర, జూతరోవముండ, నగునాదుమొగంబుం జూచినంతనె సురయ 
యగరుడగంధర్వాదులు, మిగల? బరితృస్తు లగుచు మెలం౧సదు రెందున్.88కి 

చ. కునలయగంధి యే నెచటం నోరి వనీంతుం జరింతు నచ్చటం 
బవనుండు వీవ నోడు సీతభానుండు వెన్నెల గాయ నోడు నా 
రవియుం దవీంప నోడును ధరాజములుం గదలంగ నోడు వ 
హ్ వెలుగ నోడు ధాత్రిం బ్రవహింపంగ నోడు నది ల యోద్దతిన్ . 884 

చ. లనణపయోధిమధ్యమున లంక యనంగ జెలంగు మత్సురం 
బదిరళ భోగ భాగ్యముల కాస్సద మె మణిసాలసౌధ మై 



శే, 

డ్ 

వ, 

చ, 

డ్, 

ఆరణ్య కాండ ము, 579 

పృవిములపద్మకై రవవిరాజితన వ్యసరో భిరామ మె 

దివి బలభిత్పురంబుసనిది౯ శీతిభృచ్చిఖరాగ్ర మండలిన్ ఏకిక 

అది మణీ యు రమ్య ప్రాసాదసంబాధంబును మణిచత్వరసభాభ వనంబున వై జూ 

ర్య దాగ్టరతో రణంబును హ_స్ప సశ్వరథ సంకులంబును విచి తశిల్పనసి తహేమౌ 

x అక wd వ థొ గ ఉల జ్ “ లీ ల 

రమ్యని బున సర్ఫకామఫల ప్రదనానావిధసురతేరు ఫలకిసలయకుసువ్యాసా స్వాడి 

మ త్తశిరతారి కాకలకంఠ మధు కరనుధురళ బ్రాయమాన మహోోదాశ్టశశ్లోభితంబు 

నునై యొప్పు నప్పురంబునందు. 06) 

. ననుం గూడి సంతతంబును, వున ములర, వసించి లేని మానిని వినుజూం 

గనలస్థితియపుడు త్రోంెడు, మనమునకుం జూడ. దృణసమానం బ్పగ్గుచున్,. 

మతియు నాలంకాపురంబున వుత్సనుర్చిత దివ్వ? శింబు అలనుభవ్ం మున ప్పుడు 

మానుషుండును గ తొాయు ష్యుండు నగురామునిం గల నైనం దలంచుకొోన వది 

యునుం గాక. 
835 

. అనుపమగా త్రి పం_క్రిరథుం డగృసుతుం డనుకూర్తి మాని ఛా 

ముని లఘువీగున్ణిం డంచు వసభఘాముక్6 దోచి క్రియాస్టుం కాకిని 

ఘుని నరనాథుం జేసె నది దూచియు నీ విపు డట్టిహీనవ 

 ర్తనుండు జడుండు వుర్త్యుం డగురాముని పై. దమిం గూర్ప నేటికిన, $859 

తాపసుండును విగతచేతను(డు మతే యు" 

భ్ర స్పృసామ్రాజూరం డై నయారాముచెత 

నేమికారర్టింబు మానవు. డెంతివాండు 

విడువు మాతని వెం శ్రేవు వినుతగా త్రి, 
=. 

వ్రంలిరొ నిన్ను. జూచి మరకుం జేయగ నిచ్చటి కా_ర్రిం దూలి నా 

యంతనె వేడ వచ్చితి సురారికులాగ్రణి నై ననన్ను బ 

ల్వంతలః బెట్టి తేని యబలా పరితాపము నొందె దవ్వులం 

బంతముతోం బురూరవునిం బాసినయూ=ర్వశిభంగి నంగనా, వ! 

నుజీయు మూనుషుం డగురాముండు సంగ్రామంబున సాయంగుళితొ నై న 

సాటి సేయం దగండు, 
| 

తరుణిరొ నీదుభాగ్య్యమున. దప్పక నిచ్చట నాంటి నీకు నే 

దారకితిం ద్రోచి పుచ్చ కకం దోరపువేడ్క_ భజింపు నన్ను దు 

రృరతరబాహూుశే "ర్యమున. వ్రాలినవాండిమగండ రాముడుం 

గర మనిలోన నన్నుం జెనకంగ సమస్థుండు గాండు చూడంగన్ . 818 

పక 

fp | లలి 

నా విని భూ+మిపుత్రి, సయన౦బుల నెజ్టందనంబు దోంపం గో 

పొవిలచి త్ర యె వికసితానన మొప్ప రఘు ప్రవరుని 

న్భావమునం దలందుకొని మాటికి దుర్గచనంబు లాడు నౌ 
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"రావణు. జూచి దారుణశేర ప్రతిమో కుల బల్క నుగృతన్. 8414 

తే, అఖలభూతేననుస్తతు నమిత తేజు 
నగ్సజుని గువ్యా శేశ్వరు నాదిబేవ 
సఖుని దురమున గదిసి దుస్పపామహో గ్ర 
కలువ మొనరింప నెభ్ళంగి. దలంచి తొక్కొ. ఏక్ 

కే, పుడమి నెవ్వారి కెట్టిదుర్చుద్ధి విట్టి, కర్క_కు(డ విట్టిజడుండవు కలువరతుండ 
వె సనీ వధినాథుండ వైకి వట్టి, ఖలులు దైత్యులు నశియింపంగలరు నీచ. 846 

క, సురపతిసతి యగుశచి నప్క, వారించి బృతుకంగ వచ్చు నాదిత్వకు లే 
శ్వరునిసతి నై నన న్నప, హరించి బ్రైతుకంగం గూడ దమరవిరోధీ , 817 

వ. మటియు రామభుజస్రాకారరషేత నై నన న్నపవారించి నీ వమృతంబు డ్రావి 
యైన బ్రతుకం జాల వని యిట్లు నిరసించి పలికిన నీతవాక్యంబులు విని రావ 
ణుండు హ_న్రతాడనంబుం జేసి ప్రావృట్కాలమేఖుంబుకరణి మేనుం బెంచి 
వై చేహూం జూచి వెండియు ని ట్లనియె. Q4s 

ఉ. మానిని ను త్ర వౌట విను మామకపర్యప రా క్రమంబు లిం 
లేన నెజుంగ వెతి నిఖలాబులు రొంపి యొనర్హు నృుత్యువుం- 
బూని వధింతు బాణముల భూమిని ద్రైద్దలు వాపుదుం గరం 
'బాసలినా ప్టచంద్రుల శయంబులం దాళగతి నరించెదన్, 8419 

కొ, భూమోాశతనయ రాముని, చె మమత బరిత్యజంచి భావమున ననుం 
గామించి వల్లభునిల గాం గానుదుం గాం గామచరునిం గాం దలంపు మికన్. 

చు 

"తే. అని వలిశె నప్పు సం క్రుద్దుం డై నవాని, నేత్రములు భానుమండలనిభము లెక్ళ 
శానుకొల్పంబు ల తతేజ ప్రభోంబు, లగుచుం బింగభోపాంతంబు లై తనశ్చె, 

వ. అప్పుడు రానణుండు సౌమ్యుం జై నభియమషహాపంబుం బరిత్యజించి సకలభయంక' 
రిం ల ననిజగూపం బంగీకరించి మహా కాయుం౦డును సంర _క్షనయనుండును 
ద_ప్తకాంచనకుండలుండును నీలజీమూూతసన్ని భుండును దశాస్సుండును వింశతి 
భుజుండును. గార్టుక బాణతూణీరధరుండును రక్షాంబరుండును న్రోధాపెష్ట 
'చిత్తుండు నై నసనాభరణో వీత యె సూర్యమరీచిభంగి నొప్పు చున్నక్ర్రీరత్నం 
బే నజానకి నవలోకించి యి ట్లనియ. రిక్త 

మ. వినుకాంగీ కులకీలవంతుం ద్రిజగద్విఖ్యాతభారిత్రు భ 
రను గాం గోరితి వేని సమ్మద మెలర్ప న్నన్నుం గైకొమ్ము నీ 
కనురూప ప్రీయవల్ల భుండ భవనాధ్యతుండ నబ్బంగిం గై. 
కొన వేనిం చెను గిన్మ6 బూని పహృూదయమోభంబుం గావించెదన్, రిగ్ 

క, మానుష భావము విడువుము, పూనిక నిఖలాసురో త్తముండ నగునావె 
జో QQ నూనిని భౌవము సేస్సము, మానసమున నితరచింత మానుము తన్వీ. 954 



ఆరణ్య కాండ ము. న్ 

తరల, పడతిమాటకు రాజ్వసంపదం శ్రాభవం బెడంభాసి యె 

వ్షీండు భయంకర కానన్ ర్వి వచ్చె నట్టిగ తాయువు౯ 
జడుండు రాజ్యవిహీ బాంనుండుం బరసం భృతుం డగు రాము పై 

విడువ కీ విపు డేగుణంబుల వేడ్కం గూర్చితి ఇప్పుమా. &్ల్ల్ 
దురు రొనణుండు నీతాబేవి నె త్తికొని పోవుట. శుశ్రుం- 

వ, మజియు దుర్శ్య తీయు నసిజారుండు నగురామునిమోాంద మోవాంబు విడిచి 

భర్తను గా నన్ను వరింపు మని యివ్విథంబున విప్రలాపంబులు పలుకుచు 

దుష్టాత్ముం డగురావణుండు కామమోహితుం డై వె దేహి డగ్గతీ యంతరి 
తంబునందు బుధుండు రోహిణింబోలె బలాత్కారంబున నోక్యకరంబున 

విరోజంబులును వేటొక్కకరంబున నూరువులునుం బటి యె క్రి యంతలోన 

సన్నిహితం జె ఇ నమాయామయ హేమాంగఖరయు క్రదివ్వరథం చారోహించి 

యనేవి నంకభాగంబున నిడుకొని పరుషవాకస్టంబులం దర్హించుచు రయం 

బుస్ రథంబుతో: గూడ గగనంబున కెగసె నప్పుడు వీళ్ల దంష్టుండును మహో 
భుజుండును మృత్వ్యుసం కాళుండును గిరిసన్ని భకాయుండు నగురావణుం 

జూచి భయా*ర్త లై వనదేవత లాలోశించూ చుండిరి యివ్విధంబున నకాను 

యగుదాని భయా రొ దూరగతుం డగు నామునిం జీరుడాని సురనాగాం 

గనభంగి వి వేష్తమాన_ యగుడాని యనశీసీళని యగుజూనకి బలాత్కాా రరిబునం 

శై కొని దురాత్కుం డగుదశ గృీవ్రం డంబరంబునం జనుసమయంబున, వనికి 

రురు సీతాబేవి రానిణహృూతే య్ రామ ఎక్షుణులం దంచి విఐపించుట. శురుం 

శే, రావణునిజే గృహీత యె రామపక్ని, తనదుదురవస్థ ఇెంతీయుం దలశి వాల 

వగటలంబొగులుచు నున్మ తప గిది (భ్రాంతి, హృదయగలి ఐలపిం చుచు నిట్టులనియె, 

ఆ, కామరూవు డై డై నఖలూక్షనునిే గృ, హీత నైననన్ను నెజుంగ నై త్రి 

హోక్ళపావిధేయ ఏ హోసుమిత్రాసుత, హాగుకువ,సాద హోమహోత్మ. న 

లే, ధర్మ స్రూతువ్రువబలన నర్భమును జీవితమును సుఖమును దృణముగాం దలంచితీవ 

ధర మున ప్రాయమాణ నై తలంయనన్ను,నృప పకులో. త్తమ గనుంగొన నేరవ్రుగజ. 

క, అనఘా నీ వవినీతుల, కనవరతము శితుకుండ వై రని క డే. 

యనువున( చాపము చేసిన, దనుజుని శానింప వేల దయ ద ప్పె నొకో. £860 

కే, పర నవినీతజనకృత పాపమునకు, జగతి సద్య ఫల ప్ర దర్శనము "లేదు 

కాల మందుకు సహా కారికారణ నుగ్గు, సస్వవాక ంబునకు బో ౩ సంతెతేంబు. 

స, అని లికి రానణు నుద్ధశించి నీవు కాలోపహతచేతనుంపష నై మూకర్మ్యంబు 

గావించికి వింక గామునివలన ఘోంంబును జీవితాంతకరం బైనవ్యసనంబు 

నొంవం గల వని పలికి వెండియు. విర్ర 

క, అకస్మికొముగ చానవుం డీకరణిం గొనుచు బలిమి నేగు నన్నుం 



ర్క్రో గోవీనాథ రామాయణము 

శే, 

ఛ్రాకృతకర్శ్య ఫలంబులు, చేకూడెం గాక యేల చింతింపంగన్. 86s 
కాలచోదితు. డై వీడు కాంత చేత, నన్ను ము చ్చిలి నొనిపోవ్రచున్నవాండు వ qa Cy 
ఏర జేఖరుం డై ననావిభుని చేత, సందియము లేదు పంచత్వ మొందం గలండు. 

క. ఈపా పాత్తునిచే చే, నీపట్టునం జిక్కు చుండ నిం గైకయి దా 

G 

వ 

ily 

నేపార బంధుయుతముగ, దీవించుచు నుండుం గాదె తీజునికోర్కి_న్. 965 
కాననసీనుయందు దళకంటండు ము చ్చిలి దుర్వినీతుం డె 

లో ర్త 
పూనిక భూమిపుత్రి,. గొనిపోయెడు వేగమె నీన్ర ప్రోవ రా 
వే నృప ధర శీల రఘువీర యటంచు గృపారతి న్దన 
థ్ఞాననగంబులార యలసౌరకులా గ ణితోడం జెప్ప రే. 866 

* రావణుడు జానకీం గొని, పోవుచు నున్నాండు వేగ ప్రోవు మటంచు 
న్నావిభునితోడం జెప్పుము, వావిరిం గృపతోడ మాల్య నద్దిరి నాథా. 367 
నిరుపముతరంగ వాలా, పరిక లితమరాళ చకృబకసాదనవి 
స్ఫురితఘునగాతమినది, నరనాభథునితెేడం జెప్ప నాతెజుం గల్లన్, 838 

+ తిరముగ నింద యున్నవన చేవతలార మృగంబులార ఖే 
చరవరులార నీద్దమునిసంతతులార దతాననుండు బం 
ధురగతి సీత నె త్రికొని దొంగిలి పోయెను నంచు మిరు మ 
ద్వరునకుం జెప్పుం డా ర్రి సతతంబు మిముకొ శరణంబు వేంజెదన్. 869 

=, యమునకు జిక్కి_నట్రిసతి నన వెసకా విడిపింపం జూలునం ళు QQ 

తమహిను గల్లువా౭డు రఘఖునాయకు. డీపని విన్నయంత వి 
(క,మమున ఏపని. చాంకి పటుకాండహాతి' న్వధియించి మించి య 
శ్రామమున నీతణం బె సుకరంబుగ న నిగ్టీడిపింప కుండునే. 870 
అని బహు ప కారంబుల విలవించుచు నమ్మహీపు త్రి పురోభాగంబున వనస్పతి 
౫తుం జై నగ్భ,ధ నాభుం డగుజటాయువునుం జూచి భయకంవీతాంగ యు pan న. 

యా డగ్గు త్రికతో నిట్లనియె. 87 
రాముడు లేనిచో నను నరణస్టమునం గ్గొనిపోవు చున్నవాం 
డీమనుజాశనుండు పత గేశ్వుర పీం డతిళూరుం కౌట సం 
గ్రామతీలంబునం దగ భరం బగునీకు జయింపం గాన సు 
శ్రానుసమానుః డ్రై నరఘురామున కింత యెజుంగం జెప్పే. వైప 

ధుర్టు జటాయువు రావణునికి హీతోవదేకముం జేయుట. శతం. 

నౌ సిని యజ్ఞటాయువు వనస్పతిపె నిదురం దలంగి యా 0 న్ 

"రావణు వానియంకమున రాముని జీషచు నేడ్చుజానకీ 
'బెవిని జూచి అక్కలు విదిర్చి శితాయతతుండుం డె మహో 
గావముభోొంగి గాత, మలర౦ బరుపో కుల వాని కీ టనున్, 8178 లే ‘| ఆలి ౧ 
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ఉ. ఓరి దాస్య యేను విహగో_త్సముండ న్ఫుజవీర్యవిక మో 
ద్దారుండ సత్యసం శ్రయుండ ధర్మ్మవినుండ జటాయు వండ్రు నా 

వే రటు పెక్కుకయ్యములం బెన్షయు విశ్రుతిం గన్నవాండ సాం 
పార వసించి యుండుదు. గదా బహుకొాలమునుండి యిచ్చటన్ . 871 

తే, సర్వలోకంబునకు రాజు సత్యసంధు., డింద్రవరుణోపముం డతిహితుండు లోక 

ములకుకూరుండు దశరథపు త్ర 6. డలరురాముండనసర్వసుగుణా విరా ముడగుచు, 

ఉ. వసతి బల్మి నె త్రికొని యేగ నీవు దలంచి తా సతికా 

భూనుత. ? గా సనమేయగుణపుణ్యచరి క్ర త్రనుగాం బతి వ్ర త్రో 

లాసినిగా( గనద్దుణపిలానీని గా నలరాముపత్ని గా 

శ్రీ సమయంగా బవి తీ, కులశీలను సీతేను గా నెజటుంగుమిోా 876 

ఉ. రాముడు నూర్యపంళ్యుం డభి రాముడు భూరిభుజాపరా క్ర క మూ 

డాముండు క్రీ _ర్రనీయగు ణధభాముయు ఫరోరబలాధికాసుర 

సోమివిరాముం డు గరణసోముండు పేర్యజితై క కవింగను 

త్రాము(డు భూరిదోక్షజిత రాముడు సుమ్ము నిశాచరాధమా. g77 

ఉ. రావణ ధర్మ నీటు. డగురాజు పరాంగన నెట్లు గోరు నా 

హో విను ముందు రాజసతి యంబయు( బోలె సురవణీయ యా? 

గావున నీ తెజుంగు గొజు గా దిశ నీచమనీష మానుము 

ర్వీవరుం డై నరామున'  కరిష్టము: జేసి మనంగ వచ్చునే. 878 

తే. ధీరం డగువాండు పరులునిందించునట్టి, పని యొనర్పండు తేనపత్ని తనకు నెట్లు 
రత్షుష్రయౌా నట్లు పరవిరుర్ణనమువలనం, బరసతులు రతణేయలు పరుల శెందు. 

న. రాశ్ము'సే సేంద్రా శాస్రుపర్యాలోచనంబునం, దతిసూత్షుదృష్ట్రిగలవారి కై 3 నం బరమ 

దుర్ ర్భోభంబు లె నధర్హార్థ్గకానుంబులు రాజాకంకు నితేరు బగువారు రాజు 

ననుసరించి కావింతురు కావున ధర్లోప బేశపరుం డగురాజున కధర్యప్రవృ త్తి 

యనుచితం బై యుండు సర్వావస్థలయందును థర ంబె యాచరిరషవలయు 

సద్వ్భృత్తు లగురాజులు కా స్రువిరుద్ధం బై న నకామూదికేంబు నిచ్చగింపరు. 880 

"లే. యామినీచరధ ర్హార్థ కామము: బక్కు రాజు స్ఞానంబు గావున రముణతోడం 

బుణ్య పాపంబులునుయశ ౦బునుళుభంబు, రాజమూలంబు లై చెల్లురాతుగే సేంద్ర 

కే. ధరణి. బాపాత్తుం డగువాండుతన కయోగ్యు, మనదిన్య విమాన ఏబునధిగమించి 

నట్లు చపలుండ వగునీ వనర్హ మైన, విభత నెభ్భంగి నొందితి విబుధవై శి. 

కే. పరం చవ్యాని కెద్ది స్వభాన ముదియుం, జూల దురతి శృమం జగ్గు జపలచిత్తు 

లె నవారిగృహాంబుల నధివసింపం జూల దిలం 'బెష్షకాల మైశ్వరస్ట నుసుర, 

ఉ, రాముడు నీను దొల్లి యపసరాధము( జేసి యెజుంగం డట్టిబా 

హోనుహిమాభి రామున కహాస్క_ర తేజున కెగ్లు సేయంగా. 
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ox 

నీమది నెట్లు చూచితివి నిక్కము దీనం బొసంగుం జేటు సం 
గ్రామమునం దదీయపటుకాలకటాతని భా స్ర్రుసంవాతిన్, 

ఏమను జేంద్రుపత్ని నిపు డేపున మ్రుచ్చిలి పోయె చారఘు 
స్వామిపరాశ్ర కమంబు భుజశ క్రియు నోర్వంగ నోపు నేఘనుం 
డీమహీ: జుచ్చనాతిక యి యింతకు మున్ను ఖరాసురుండు త 

ద్భీమకృ తాంతదండనిభదీ ప్ప పశరావాతి నుక్విం గూలండదే. 

. కడువడిం గంఠలగ్న మగుకాలుని పాశముగొం జెజింగున 

న్ముడిచినవిసు లింగముగ బుక్కిటం బట్టినదుర్వివంబుగాం 
గడంక నెణింగి సీత నిట గ్రక్కున డొంచి తొలంగు మట్టు గా 
నొడంబడ వేనిం గసూలఅదు తదు గశ తార్చులం గాలి వ్రేలి, ఒడిన్ . 

. హరివజ్రము నిజ హేతులం గర మరుదుగ వృత్ర తె చైత్యు' గాప్బిన భంగి 
న్నరపతి నయనోల్టితభ్రీ, కరదవానార్చులను నిన్ను గాల్పక యున్నే- 

. రావణా మేథారద్ర వ్యంబు నరుల బీడింప దట్టిదాని మోవం దగ 
న్నంబు రోగంబు నత్చాదింపక జీర్ణి ంచు నట్టియ న్నంబు భుజింపం దగ 
ర్భ్కంబుం జేసిన గీ శ్రయశోధర్హ్యంబులు నళించు. -నట్టిక ర్యోం బెవ్వం జా -చరిః 
బ్రమాదంబునం గావించె నేని దాన శరీరఖేదంబు గలుగు నంతియె కాని 
బేమియు లేదు నా కటువది వేల వత్సరంబు లతీతంబు లయ్యెనాంట నుండీ 
పె తావుహూం "జ బై నఖగ రాజ్యంబుం బరిపాలించు చున్న వాడ. 

. సిరచిరకాలము న నుటచేం గడు వృద్దుుడ నైతి నేనునీ 
ళు బాజీ థి షా 
వరయంగ6 బ్రాఢమూా ర్హివి శతాంగివి ధన్వివి ఖడ్దీ వ ఈ వై 
వజులుదు వైన నేమి యనివారణచాతురి నన్ను మాజీ యి 

ప్పరుసేన నీక రాఘవునిపక్నినీ జేకొని పోన వచ్చునే. 

. యణియు ద్ర వద ద్రవ్యం బగుటవఅన మీరంబుమాడ్కి సుర వేయం బని? 
నది మొదలుగేన్న గలతర్మ సంయు క్ష కయు కుల వేత సుర వేయంబుగా దని 
ధించునట్టి ని నిత్యం బె "శె నదాని నిరవేతణం జ నచేవ వస్రుతిని బురుషుం డెట్ల 
షంప న్ మండు గాం డట్లు నీవ వ్స్త్ర నామో?ల బలాకో. రంబున నపహాః 

లకు థ కుండవు గావు మహా్తు టగురామలత్షణులు దూరగతు లగ చు 
జౌర్యుంబున వై "'జేహిం గొని ౪ భయంబునం బరు వెక్తుచున్న ఇ వాంకవు నీవ్రళూ 
డ నేని నాతో ద్వంద్వయుక్గంబు చేయుము -కాచేని యొక్క-ముమాూా ర ర 
లున్రుము పెక్కు మాటు అవ్వని చేత్ర సంగ్రావ మంబున దె త్యదానవుల 
గాండ్రు నివాతు లై రట్టజటావల్క_బధరుం డై నరాముండు చనుచెంచి 
నగమతెం డే డై నఖరునిం బోలె నిశాతసాయక౦బుల నిన్నుం బడవై చి 

ోత్నిం గొనిపోవు నే నారామునకు సచివుండ నాయొడలం వ్రాణంబు. ల 

AT GE 

AND) 



ఆరణ్య కాండ ము, ర్కీర్ 

నీవు వై దేహి నె త్తికొని పోవం జూలవు ప్రాణంబు లర్చించి . మైన రామునకు 

దశరథునకు హితంబు. గావింపం దగినవాండ నోపినకొలంది నీకు యుద్దా తిథ్యం 

బొసంగెద నీకు ట్రాణంబుల జస నాస గల చేని నై చేహిం బరిత్యజించి 

తొలంగి చను ముట్టు చేయ వేని వృంతంబువలన ఫలంబుంబోలె రథంబువలన 

నిన్నుం ద్రెన్ల వైచెన చూడు మని పలికి యజ్ఞటాయువు * రోపావేశంబున 

నిలు నిలు నుని యదల్సి కౌ శీన నద్దశ గీ వుండు సస్రోధుం డె వింశతిలోచనం 

బుల నగ్నికణంసు లొలుకం గాంచనకుండలరోచులు గంకభాగంబుల నిండు 

కొన మండలీకృతకోదండుం డై ప్రృచండంబుగా నయ్యుండజమండలాఖండ 

లుం దలపడియె నివ్విధంబున మార్కొని పతవంతంబు లై నమేఘంబులపగిది 

నిత శేతరసంభఘర్ష ణంబుల నన్యోన్య ప్రహరణంబుల. బరస్పరధిక్కారంబుల 

నక్క జంబుగా. బోరుసమయం౦బున. 
2890 

రుడు జటాయువు రావణునితో యుద్ధము చేయుట. శుణుంా 

థా,ప్రాచురింబు౫గ రావణు౦డు' నిశిత గక్రూరనాళికనా 

శాచంబు ల్నిగిడింప గృధ్ర విభుం డున కోధుం డై జన్యవి 

ద్యాచాతుర్భము స్థాజ6 దచ్చిరములక దాంటించి పెన్లోళ్ల న 

న్నీ చాంగంబు వ్రణంబు. జేసె రథిరోన్సేషంబు వాటిల్లలగన్ 891 

ఉ. అంత దురంతకోపమున నద్దశకంధరు. డుగ్రవృ త్తి. గా 

లాంతకకాలదండస దృ శాంబకము ల్పది యొక్క పెట్ట య 

త్వంతరయంబునం బణిపి యదు తభంగి గుణసగ్గనంబు రో 

దోంతర మెల్ల నిండ బతగాధిపుగా త్రము నొవ్వం చేసినన్ వే. 

ఉ. దానికి నించు నైన మది ద_త్రణి మందక పతీ నాథుం డా 

దానవు కేరెవె బహువిధంబుల నా ర్తి గృశించు' చున్నయా 

జానకీ, జూచి రోషముతి సాహాసికత్వము చెంగలింప గా 

లానలుభంగి మోము చెలువారC బరా క్రమదుర్ని వారుం డై. 898 

చ. అలయక చానివిల్లు చరణాహతిం ద్రుంచిన వెండి కోస మ 

గలముగ నొండు విల్లు గొని కాండము లొక్క.ట నూజు వేయు ల 

కులు నిగిడింపం దచ్శరనికాయముచేత. బరీతుం డై మహో 

బలు(డు కులాయమధ్యగతపకీవిధంబునం జూడ నొప్పుచున్ . 894 

కే, మేదురపతశత్త జాతేనమీరణమున, రావణశధంబు లన్నియు బోవం దట్టి 

కఠినవడ్రాభ చరణ నఖ ప్రహతుల, మరల దశకంధరునివిల్లు విజిచి వైచ [595 

కడు జటాయువుచేత రావణుండు వికథుం డగుట శ్రర్దుం- 

చ అంతట. బోక పతే, వరు డం'ఘుల వానిధ్యజంబు ద్రుంచి యిం 

తింతలు తున్కలై వెస మహీస్థలి ర్రాలం బతాకం దన్ని ప 

74 



506 గోవీనాథభ రామాయణము 

తూంతముల న్హ్హయంబుల రయంబున( జంవి తదియకంకటం 

బంతయు. జంచి సూతుం 'దెగటార్చి నఖంబులం జించె ఛ త్ మున్, 896 

. మటియు( ద్ర వెణుసంపన్నంబును 'బావకసన్ని కాశంబును గామసంచారతమం 
బును మణి సే బానువిచిత్రాంగంబు నగురథంబుం బటియలు వాపి పీ గ్రాహకసహి 

తంబుగా6 జామరంబుఘు భంజించి పథ్నీంద్రుం డథ్నీ ఇభుజావి తే పంబుం 

జూపిన నద్దశ గీ గీవుండు విరథుండును వాశాశండును వాతేసారథియు నె 
నిజాంకళభ్లాగంపున వై చేపి నిడుకొని శ్రీశ్రుజవంబున ధరణిపయిం బడు 
టయు నతనిపరాభవంబుం జూచి సకలభా-తంబులు సాభు వాకసష్టంబుల (6 
బశీం ద్రునిం బ్రశంసించి రంత రావణుండు భూతలపతితుం డయ్యును 

జరాభారంబునం బరిశ్ర్రాంతుం డై యున్నజటాయువుం జూచి సంవ్చాష్టచిత్తుండై 
శృమ్మణ నమ్మహీపు క్రిత" డ గగనంబున శకెగసీ యతితక్టిరతగమనంబునం బోవు 
చుండ నయనిండజ శే, ముండు తోడనె యొగసి నిలునిలు మని యదల్సి ప్ 
విశేష పణసంజాతవాత జీగంబున నతని సుడి వెట్టుచు నొడ్డారంబుగా నడ్డంబు 
నిల్చి పరుషవాక్టంబున ని ట్లనియె. “97 

- అశనిసమాన బాణుడు మహోత్సుడు రానువిభుండు తత్పతిం 
బశుమలతిం జేని బలిం నని పాద వాత త్యావధార్థ మో వయో 

దశముఖ చే కొటుంగక మదంబున మానము మాంసబుద్ధి వె 
క్క_సముగ మాంసయు క్త మగుగాలము మ్రింగినచంద మేర్పడన్. 898 
దితిజాధిపబాంధవబల, హితభృ తాని మాత్యసుతసహితముగ సుపిపా 
సితుం డుదక్ము. శోలిన క్రి క్రీయుహీిత మెఅుగకవ్షముం ద్రావి తేటికింజెపుమూ, 
అవిచక్షుణు లగువుషములు భువిలో నాత్రీయదోమమున న నష్ట ప్రా 
భవు లై నీవిధమున వా, సవవై రి నళింతు రంత సత్యం బరయనీ. 900 

. ఒంటిగ గ నున్నచో రఘుకులో 'త్రము'చేవిని మ్రుచ్చిలించు - కు 
బంటుతనంబు నీకు గులపాంసన యమ్మహనీయకౌర్ము కుం 
శంటినం గిన్క_6 దిగ గ్యనిశిఖావాతి నిన్ను వధించి పీత ప ని 
పష్క_ంటకవృ త్తి వెండి కొనుంగా కింక ని నిన్ను మనంగ నిచ్చు నే. 901 

. అచ్చుపడంగ నీ విగత్కి వచ్చుటయును సీత నిట్లు వంచించి రహీం 
దెచ్చుటయు విని సహీంతురె, సచ్చరితులు రాజసుతులు సంగరధీరుల్. 909 
కొడువడిం గాలపాళ మురిగాంగ మెడం దవిలించికొంటి వె 
క్క_డం జన వచ్చు నీకు దశకంధర పుత్రబలాన్వితంబు గాం 
దడయక రాఘన్రండు నిశిత ప్రదరా నల హేతుల నయం 
బడరంగ నిన్నుం గాల్బు భయదాజినుహి న్థరదై త్యునిం బ'లెన్ + 908 

. ధర నెంకటివాం డై నను దర మెజుంగక నీచబుద్ధిం దా జేసీనదు 
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ర్భరదుమ్క_ర్మముఫలమును, గుజుతుగం దోడోడం గట్టి కుడువక చనునే.904 

క దీరుండ వగునీచే నిటు, లారయం గడు నింద్యకర్య మది ఏ కృతే మయం 

దోరాచరితపభం బిది, ఏరాచరితంబు గాదు ఏబుభవిరోధీ. 905 

క లోకవిగర్హి తే. మగుపనిం 7 కొని కాక వించునట్టి కలు పాత్తుం డా 

లో కీళు. డైన మేదిని.) బ్రాకటముగ సిరియు. దక్కి బ్ర ఇ తుకంగలయండే. 006 

వ. దురాశ్తా “సృుత్యు కాలంబునందుం బ్రురుషుం డాత్ర,వినాశంబుకొజకు నెట్టి 

కర్మంబు నొందు నట్టిసీ తా వాఠరణరాపక ర్మ ౦బు నొందితిప్ దీన నీకు భృుత్యుశు 

సిద్ధించు చేకర్మ్యంబునకుం చాపానుబంధంబు గలుగు నట్టిక ర్మంబు భగవంతుం 

డగు లోశేశ్వరుం డై. ఇ నను గాపింపం డని బహూుప్రకారంబుల నుపక్టోశించుచు 

నంతకంతకుం గోప్తం బగ్గలం బగుటయు నప్పతంగకులపుంగవుండు న శీన్రుంబు 

నం బజి తెంచి శావణునీవింపున వ్రాలి గజారోవాకుండు నుదవారణం బధి 

రోహించి యాదృళ వ్యాపారవంతుర డగు న త్రెజింగున వాని నాక్షమించి 

దిశ్లన ఖంబుల విదారించుచు నిశాతతుండంబున వ్ర వణంబు సేయుచు హకంబు 

లుత్పాటించుచు నఖపతేముఖాయుధుం జై చెరడియు బహు ప్ర కారంబుల 

నొప్పించిన నతీండు బెండుసెడక రోషవిశేమంబున నమర్త క న్ఫురితోన్టు మం డై 

కంపించుచు వె వై చేహిని వామాంకంబునం గ్రుచ్చి పట్టి కరతలంబున జటాయువు 

వ్రేసిన నతండు కడు నలిగి యన్నిశాచరు నాక్ర మించి నిశితం "బై నతుండా 

గ్రంబున వానివావముబాహుదశ కంబు ఖండించ్న నవి కృమ్మణిం బొడమి 

ర రొ ్కకభారాన్నవితంబు లె విషజ్వూలావళియు క్త కంబు లె లై నపన్నగంబులక రణి 

నొప్పుచుండె ని త్తేజింగున న రావణుండుజటాయువు చేత్ వ్రే, వేటుపడి తానుద్రాఢుం 

డయ్యును వృద్దుం డగుజటాయువు గడవంజాలక చికు వడి యాడు. గజచి 

శీజ్టుంబున వై దేహి డించి యతనితోడ బాహుయుద్గంబునకుం దలపడి. ముష్టి 

వ వ హారంబులం. జరఖ తొడనంబుల బడలుపడం జేసిన నవ్వివాంగమపుంగవుండు 

నెనుదీయకో రామార్థంబు శరీరాయాసజనకం బె నరణం౦బు సయుచువరా క 

నిన ననమానపరా కము లైన వయారాశు సనాథపథి నాథులకుం నొండొకసేపు 

దాపణం బగుస ౦గ్రామంబు చెల్లె నంత నద్దశ గ్వీన్రుండు, 907 

_ంర్టుర్టు రావణుడు. జటాయువుయొ క్క. పక్షపూదంబుల ఖండించుట, చ్రురుం- 

క, కడిమి మెజియ ఖడ్గము నొనిి కడువడి సమరమున రామకా ర్యార్భము ఫో 

రెడుఖగ పతిపయంబులు, కడంకం బాడములు శెండు ఖండించె వెసన్. 906 

వ, అంత. 
909 

క, పఠీవిభుః డిట్లు ఖండిత, పతుం డై యసివిలూనపాదుం డ్రై ర 

కోతీ తతనుం "1 డై ఫొలుపటజీ, యావషణమ విసంజ్ఞాం డగుచు  చచలం బడియెన్. 

తే, ఇల్ల తెతంగున దున్టదై క్యేశఖడ్ల, ఖండీతేపత త్రపాదుం 
డై జ కడిమి దక్కి. 



ర్ఐ8 గోవీనాథ రామాయణము 

క 

పుడమి బడి యున్నఖగపతిపోలజూచి, జనకసుత కోక మడరంగం జూలవగె. 

జుం డై పుడసుం బడీ యున్న వాని నీలజీమూతే ప్ర కాశకల్పుం దగు వ"నీి( 
శాండురపతుం కగువాని మహావీక్యుం డగువానీ గృధ్రపతి నవలోకించి 
దుగిఖా_ర్త మై కరంబుల సంస్పృృళించి శశినిభానన యగుజానకి భర్త నుచ్లే 
బించి యిట్లని విలవిం చె. 912 

- మటీయు రావణభుజూ వేగమిక్షితుం డై శాంతం బై నదావానలంభుసగిది ని సే 

-ంర్పుర్టు సీతా జేవి జటా మువును జూచి విలపించుట. చ్వురుం 

పరం బింగ శ్యాదిపవ్ స్వరజ్ఞాన మవీపరిస్పందనాదిజన్వ 
లతృణజ్లాన మిలాసలి నరులకు గణుతింప సుఖదము$ఖకారణంబు 
లండ్రు నేం డిట్లు న న్నసుకుం డపవారించు కొంతయు నిచ్చటి మృగఖగములు 
సూచింప జేయుచు సౌరిది గుంపులు గట్టి చరియించు చున్నవిసంభ్ర మమున. 

. ద్రాణనాథ నాకుం బాటిల్లినట్టియీ, వ్యసన మోవెజుంగ వై తి వేల 
నరవరేణ్య నేండు నాయభాగ్యుంబునం జేసి నీదుబుద్ధి చిక్కె నొక్కా... 918 

నను గావ వచ్చి పాపపు, దనుజునిచే నివాతుం డగుచు ధరణిం బడె నీ 
యనఘుండు పశ్నీంద్రుం డీ, తనిబిణ మేపగిదిం దీర్పం దగు నీ కధిపా. 914 

శా,హారాజో త్తమ హోకృ పాజలనిధీ పోరావము హోలత్ష్మణా 

ఘాోరారణకమునందు రాతసుండు న౯ గొంపోవు చున్నాండు.- దో 
స్సారోడారుని వీని. జరప ననుం జంచత్పి?తి రశ్నీంపశే 
రాశే వేగమె వీని కొడ్డపడనే రమవ్య్యూకృతు ల్చూపనే. 915 cs 

నుంఅనీ యిభ్ళాంగి. గృశించుచు న్విభుని సున క్రంబుగాం జీరుచుకా 
ఘనవృశుంబులం గా౭గిలించుకొనుచుం గంకించుచు నావ్బము 
ల్సినుక న్ఫోరున నేడ్చుజూనకిని యోమ్ ద్వర్దదూడామణి ౮ 
న్లని దై త్యాధముః డుగ్రుం డై పరువ వాక్య ప్రాఢి దర్జించుచున్ . 9016 

మ. కడిమిం గృమ్మణం గై కొనం చలంచునక్కాలంబున న్పాధ్వసం 

వ. 

బవర న్షిక్కు_లం జీంకటు బ్లవిసెః బడ్రాపుండు ని స్తేజుం డై 
జడతం జెందె సమిరణుండు వగ హెచ్చ న్వీవ కుండె న్తును 
ల్క_డు శోకంబున సీతపాటు: గని కిన్మం దూటి రెంతే విధిన్. ధ్ర 
మజియు సచరాచరం బగుజగం బంతయు సలిక్రాంత నై సర్గి కావస్థానంబ య్యొం 
వీతామనాుండు దివ్యజ్ఞూనదృష్టీ, నాలోచించి దేవతా కార్యంబు కృతం బయ 
నని పలికె దండ కారణ్యనివాను లగుమహర్షులు సీతానిమి _త్తంబున రావణున 
కు వినాళంబు వా టిల్లు నింక నకొలలోకంబులకుం బరనుకల్యాణంబు గయన॥ననని 
గుసగుసవోవుచు నప్పటివై చేహిదురవస విలోకించి దుంఖంచు చుండిరి యి 
వ్వధంబున రానణుండు రామలక్షుణులం జేరొ,ని ఏలపించు చున్న జానకిని 
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బలా'కా_రమున నె త్రికొని శీఘ్రంబున నాకాశంబున కెగసె నప్పు డద్దెవి వస్తా 

భరణసువశర్షాంగియు( వీతకా కెయవానసీనియు నై సుడామాఖ్య పర్వతంబునం 

బుట్టినమెజుంగు చందంబున నొ ప్పె మజి యును. 919 

క. కవునీయం బగునీతా, కవు లేతు ఇ నుంజువీతకౌ శేయముచే 

నమరారి మొ"ప్పె. నప్పుడు, సమారసఖుచేత నీల శె లముమౌాడ్కిన్ . 919 

తే, మజీయు నయ్యింతిలోహితసురభి పద్మ 

పత్రములు రావణునిమోొ౭దం బడియె నపుడు 

వీతేకాశేయపట మొప్పు నాతీపమున 

నినమరీచుల చే డా మ్రఘనముపగిది. 
990 

er . చారు తా. మోహపంబు బం చేయకుసు మోపమానసునాసాసమన్వితంబు 

పద్మగ ర్భాభంబు పాండర దశ నాభిరంజితేం బలకాభిరాజుతంబు 

శుభ దర్శనంబు మంజులకపోలతలంబు దీర లోచన సముద్దీపితేంబు 

కనక ప్రభ ౦బు శృంగారలబలాటంబు సలలిత తార కావిలసితంబు 

తే. నగుమహీపు త్రివవన మొప్పారు నపుడు, శోకభరముననొక్కి ౦తసౌబగు దప్పి 

పవలు గనుషట్టు రోహిణీపతివిధమున, రాత్రిం గనుపట్టు నవతామరసముపగిది, 

జే. మజియు నీలాంగు( డగుదై త్యనరునియంక 

మున సువర్గాంగి యగుమహీపు త్రి యొప్పె 

విమలకాంకి శోభిల్లునీలమణి నాక 

యించినవినూత్న కాంచన కాంచిపగిది. ఫి 

తే, వెండీయు వెడంద కాటుక కొరడపగిదిం, గ్రాలు 'జేవారియంక భాగమున దీ ప్ప 

హేమభూనణ యగునమ్మహీజ యు ప్పె, మేచకాభ్రంబుచెంగ టమిం చుంబోలె. 

తదు నీతా దేవి ధరించి యున్నపుష్పాఛభరణాదులు పుడమిం బడుట. ద్రుతం 

క, దోషాచరుం డాడానకి, భూవణఘోవమున నలశెం బుమ్మరవీథి 

న్ఫీషణముగ శంపానిర్థోపోయత్రఘనము కీయ నకుంకిత లీలన్, 924 

చ, గుటుతుగ నమ్మహీతన యకొప్పునం జుట్టిన మంజుపుషృముల్ 

సురకుధరంబు పై. బజెడుచుక్కలకై వడిం గొన్ని యన్నిళో 

చరుపయి వ్రాలే న్రాలే వరుస న్మటే కాన్ని మహీతీలంబు పె 

గర మవివేకి యెనదశకంతుయశ కుసుమం బులో యనన్. 925 

శే. నుతీయు నరేవి కాంచనమణివిచి శ్ర, నూప్రురము మింట నుండి మనోజ్ఞ ఫణితి 

నుధురముగ యా యుచునుదటిన౦డలంబు, పగిదిరయము నథరణి వై (బడ
ీ యెనవు 

క, తరుపల్లవశోభిత యగు, ధరణీనందని వినీలతనుం డగురాత్రిం (డు. 

చరుని వెలయించె నప్పుడు, కర మరుదుగ హేమకత్యుగజమునుబో లెన్ . 927 

శ. త్వరికగతి చేగుతటి న, వ్వరవర్ణి నిదీ ప్పవహ్నీవర్లవిచిత్రా 
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భరణము లిల వ్రాలె నభొం, తీరమున సంతీణ లై నతారలమాడిి న్. 
కే. చంద్రుచం ద్రిక స నొప్పు జసకపు త్రి 

హారధార కేదియ సనాంతర ప ప్ర 
గళిత యె యుర్విం. బడియె నక్కజముగాంగ 
గగనమున నుండి పడ్ యకుగంగం బోలి. 

వ. మజీయు నానాద్విజగనణయుతంబు లగుపాదపంబు లు త్పాతవాతా భివ 
బులె విధూకా గంబులచేత వై చేహి కభయంబుందెల్పిన భ్రాప్పుచుండెం 
లాకొరంబులు విధ్వాస్త సకమలంబు లై విత్మ సమానవిహంగ ముంబు లై మరా 
మైనసఖంబో లె వై దేహీ నుశేశించి తవేయదుర్ష శాదర్శనంబువలన సం; 
నిశ్నా పనంబు ఛై "ల దుకఖంచిన + ట్లుండె సింహవ్యాష్ట్రుమృగ ద పంబులురావ 
డారాత తష్టింబునకు నార్టోశించుచు నిలిచినచోట నిలువక రావణవివ 
రోమంబోన ఛాయానుగశ్రంబు ల పరువెత్తు చుండెః బరర్టతంబులు జల 
తా శ్రుముఖంబు లై శృంగంబు లనుసముచ్చి)క భుజం బులు గలిగి గుహావ్చు 
బుల  మొటు పెట్టిన ట్లుండె దివాకరుండు దీనుండై. నిష్ప/భుండై. పాండర 
డలుం డయ్యె నపాంనులాశికోవుణి యగువై చేహి ని రావణుండు మ్రు- 
కొనిపోవ్రచున్న వాండు లోకంబుల ని నింకనార్దవంబును నాన్ఫశ ంస్యంబునుస' 
బును ధర ౦బును లేదని సకలభూతంబులు గుంపులు గట్టి పెక్కు చందం: 
విలవీంచు చుండ మృగవోతంబులు దీనముఖంబు లై 7 చావ్పపాతావిలేక్షణ 
లైననయెనంబుల సా రెసాశెకు సీత నవలోకించి రోదనంబు శే సెయుచుండె ౭ 
లక్షణా గనునకాంతుచేతధరణీతేలంబు నవలోకించుచు బహు చకారంబుల 
పించుచు రావణాంకగతయొ గగ నంబునంజనుచున్నజూ నకినవలోకించి వన 
లాకంవితగాత్ర 2 ది రావణుండు నీతనపవారిం చుచుండం జరా చరం బగులా 
బంతయు మానస సంతీోభచలితం బే నకమలాకరంబు చందంబునం జూప: 
_కైఆంగున దురాత్తుం డగురావణుండు సమాకుల శేశాంతయు విప్రమృష్ట 
యు నగువై చేహి నేపవారించి యాత్మవి నాశంబుక్” అకుం ద డన పాలమృత్వ్యు 
నొనిపోవుకై. వడి నతిత్వోరితగమనంబున నాకాశంబునంబోన నప డు శరీర, 
వడంక మొగంబునం జిజువెవుట గృమ్తు చేర దీవచందంబుక నశల 
నువై్భైర్నాదంబున రోదనంబు సేయుచు రామలకత్ష్మణులం జీరుచు ది! 
లాలోకించుచు వన దేవతలం బేర్కొనుచుం దనచురవస్థకు బై వంబుదూ ౪9. 
రోవరోదనతామ్వాతీయె యలుకవొడమినచి త్తంబున నమ్మహీపుత్రి, రాః 
నుద్దేశించి యశని పాతకల్పం బై నదారుణ వాక్యంబుల ని టనియె. 

-థుర్లు. సీతా దేవి తన్ను బలాత్కాకముగా నె త్రికొనిపోవురాపణుని దాటుట. వుథం- 

క, ఓరి దురాత్మ క మత్ప్చతి, దూరంబున కేగి యుండ దొంగిలి నను దు 
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ర్వారోద్ధతి గొని మూగతిల బాజుట కయొ నసీగ్గుగాడె పరికింపంగన్ . 981 

నీ, కాంచనచిత్రమృగంబు వచ్చుటయును రహీ మిోజిం దత్సకి గ వాణబుద్ధి 
థి 

నాకు బుట్టుటయును నరనాయకు(డు దాని పొలుపారం బట్టి శేబోవుటయును 

వికృతనినాదంబు వీనవచ్చుట యును దోడనె లత్ముణుండు పోవుటయును దలంప 

నిపుడు నీమాయగా నెజింగితిం గాకున్న భిముండ వై. వచ్చి వీదప నింత 

తే, పనికి జొత్తువె నీచాత్త్య పఠ్నీనాథు, నధికవృద్ధునిం జరజీవి నాహవమునం 

గడిమి నిటు మన్నిమి త్తంబుగా వధించి, తరయ నిదిబంటుతనముగా దసురనీకు. 

చ. పతి కడ లేనిచోటం బరభామను బల్మి గ్రహించి వోవు శే 

చతురత నీపరా కృవముము సత్త ము సర్వము. డెల్ల మయ్యె గ 

రత మగునీచకృత్య మొనరించుట కెంతయు సిగ్డుగాడె కు 

త్పితున కిహాంబునుం బరము చేకుజు నే రజనీచరాధమా 988 

తే, కడిమి రామలక్ష్మణుల సం గ్రామమందు 

మెచ్చుగ జయించి ననుం గొని తెచ్చి లేని 

యుడు నీశౌర్య మది గొనియాడ నచ్చుం 

జౌరస్టమునం గొని తెచ్చుట శౌర్య మగునె. . 934 

ఉ. ఎక్కడిస త్తప్ర మేటిచల మెక్కడికెర్యము బుద్ధిహీన నీ 

వక్క_ట మేటిరక్క_సుల కంది శే క్రియ రాజ వైరి ని 

న్నెక్కు_(డుగాయగ శూరవరు లేక్రియం జూచిరి యిన్నినాళ్లు నీ 

వెక్కడ నన్ను బల్మిం గొని యేగుట యెక్కడ రాతుసాధమా, 085 

న. దురాశ కులనిందాకరం బై నయోదుమ్మృతేకధ్యం జాచరించి రాముభ యం 

బునం 'బొతెద వేను యువతి నగుటవలన నివారించుటకు శక్యంబు గౌ కున్నది 

శూరుండ వేని యొక్క_ముహూ ర్తంబు నిలువు మ క్షైన భవదీయవికృమం బెల్ల 

వారికీ. దెల్లం బగు నమ్మహాత్తులచముప్పథంబునం బడి ద్రతికి పోవంజాలమవ్ర 

వివాంగమంబులు దీ _ప్పవహ్నీస్పర్శనంబునుంబో లె నద్షివ్భిపురుషు లశర స్పర్శనం 

బుసహించుటకు యమాదు లై న సమర్ధులు .గారు నీవు బుద్ధిమంతుండ వై జీవితం 

బులకు హీతం బవేశీంచి నన్ను విడువు మట్టు సేయ వేని మత్ప్స)ధర్ష ణరుమ్షుండై. 

రాముండు నిన్ను నాశంబు నొందించు డా*నం జేని నీవవసాయం బంతీయు , 

నిరరకం జె చను విబుధసముతుం డగురామునిం బాసి యొక్క_నిమిషం బెన 
యా యట వాట్ట . a. 

జీవింపనే ర్హునె నిర్భ ణుండ నగునీకు. జిర కాలంబు లంకావాసంబునుకుభంబు 

ను గలుగచనేరదు ముమూరు లగువారికి. బథష్ట నాకం బసవ్యాం.బె యుండు 
యిం ్ ర 

నాసన్నమరణు లగువారు మృత్యు గస్త్సు లై విపరీతకర్తంబు లాచరింతురు మ_ 

త్కారణంబున నీవు దుర్నివారం బె న కాలవాశంబునం గట్టువడితి వింక నెక్క 
రా నా 
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డికి. బోయెదన్స శీఘ్రుంబున హీరణ యనవృతుంబులను కుధిరబాహిొని యగువై 
తరణీనదిని భీమం చనయసిసత్ర వనంబును డ ప్పకాంచనపుప్పం ₹ె వై వై డూర్య 
ప ప్రవరచ్చవం బై "జ హౌలాయసకరటకచితం బె లే యొప్పు శాల్ము లీపాదపంబును విలో 
పాన వదియుకుం గాక. 9836 

. రోగా రుడు మోహాంబున, బాగుగ వివ మానినట్లు భర్తకు నీవీ 
లాగున "నహీతముం జేసిలి, వేగి భువిలో? జరించె దింకం  గుకలివై. . 987 

చ. బఒకనిమిషంబులో. గబన నొక క్క_ండె యెవ్య్వండు వజ, కల్పసా 
యకములచేం జతుక్షశస హ్నాసనిశాటులం ద్రు, దు,౦ చె నట్టేయ 
(స్రుకుళలుం డు గ వీర్యుం డగురాభువుం డిష్టసతి న్స కంచి త 
కక చనినట్టినిన్ను. బటు కాండముఐ న్వధియింప్ | కుండు నే. 938 

న, అని యతాదృశంబు లగుదారుణవాకస్టింబుల గర్హించుచు నమృహీప్పుత్రి త్రయ 
శోకరోవంబులు మనంబున ముప్పిరినొన నానాప ప ఏ కారంబుల విలవించును రా 
వణాంకగతయె వడంకుచు నంబరంబునం బోవుచు నొక్క_ యెడ. 939 

స స బుక కూ గటి లయుద , యుడు సీతా జీవి యాభింణ ల తుంగా దా వానరులయొ ద్ద వెచుట. శ్వుఢుం- 

చ. ఒకధరణేధరాగృమున నొప్పెడువానరపంచకంబు త. 
ప్పక పరికించి వవ్యమణి భర్య మయాభరణంబు లు త్తకీ 
యకమున గట్టి నాదువిధ నంతయు రామునితో ; వచింత్రు గా 
కొ కరుణ నంచు నెంచి గుటిగా బడవై న వెం దదంతరంబునన్. 940 

ఉ. ఆవీధ మించు కై నను దశాస్యుం జెలుంగక సంభ్రామంబునం 
జబోవ్రుచు నుండె నంతం డమముంగలం జ శ్ర సువర్ష్ల గ్లభూమణ 

శ్రీవిలసన్న వీనమృదు చేలము గన్లొని యక్హు ల్ ర్తి యం 

శ్రే వడి మింట నేగుధరణీసుత. నన్లాని రా నలీముఘుల్. 911 
రాత సేశ్వరుం డి తెజంగునం దనపాలిమృత్యువునట్ల మహీకుమారి 
వడి సె త్తికొని ముదం బడరం బంపను దాటి నదులు వనంబులు నగము లంత 
నంగం జూచుచు వి విశిఖాసనచ్యుత మై మైనకాండంబుకై వడి గగన వీథి 
లంకాభిముఖముగా లథ్నీంచి చనిచని తిమిన గ కృకనుకవి _స్తీర్ణ మెన 

లే. వనధిం గన్లాని దళకంధరునకు దీనం, కేటువాటి్లు నని యెడుసీదవరుల 
పలుకు లతీఘోరభంగి వీనులకు. బొలయ, నురుజవంబున నయ్యభ్ధిను త్త తరిం చె; 

ఎఢిథు రానణు6డు నీత నె త్తికొని తనయంతరఫకమున కరుగుట. శుఢుం- 

వ అప్పు డవ్వీరుణాలయంబు సంభ్ర మంబునం బరివృ త్తతరంగంబును రుద్ధమిన 
చమసనోరగంబు నై యుండె రావణుండు పయోదధి ను త్లరించి భుజంగిభంగి 
వి వేస్టమానాంగ ౫ యెనజానకీం గొని విభ కమహోప పథం బై నలంకాపురంబుం 
ట్ర వేశించి సంకూఢ ద్వారబవాుళ ౦ బె బై నయంత॥పురంబులోనకిం జని మయుద: 

ర్న 

AC 

J 



ఆరణ్యశకాండ ము. 593 

జాసురి యగుమాయనుం బోలె కోకమాహ పారాయణ యగువై. 'జేహి నచ్చట 

డించి రాశ్షస్వస్ర్రీల ననలోకించి' యి ట్టనియె. 948 

శా.నాపుణ్య్యాతిశయంబున౯ా దొర కె సీనారీలలాముంబు విరా 

శేపార నషనవయో కి నేమజుక నెంలే వీ,తి మన్నించుచు 

నే ప స్కెపు న్లాపును దివన్దభూపషణనుణి కి నీ గంభమాల్యాంబర 

వ్యాపారంబుల నాదరించుచు మువం పారంగ రత్నీంపుండీ. 944 

వ. మటియు నెవ్వ నేని జానంబునం గాని యజ్ఞానంబునం గాని య, ప్రియవచనంబున 

నిచ్దేవికి మనక ఖేదంబు సం పొదింపుదురట్టివారు , పాణాంతం బైన మదీయదండంబు 

నకు బాత్రు లగుదు రిక్కాంతను బురుషుండు సాని యువతీ గాని నాయాజ్ఞ 

లేక విలోకేంపం గూడ దట్లు జాగరూక శై రశ్నీంపుండు. “915 

చ. అని నియమించి వెండియు సురారి హూజారముం జేరి యింక చే 

పని యొనరించువాండ నని భావమునం దలపోసి మాంసభో 

జనుల బనాక్ర మాధికుల శే శై లనిభాంగుల భూరిస సత్తు పలకా 

దనుజులC నోరదటం గని మనంబున నిట్లని సర్కె దీరతన్, 916 

ఉట. మూానితబాహుశెర్యు బసమానబలు రదూషణు లల 

శ్రీనిధు. లొక్కమానవునిచే వాత్సులై రి బలాన్వితంబుగా 

మూనుగ పాసవాదిసురముండ లికిం 'సొరరానియాజన 

స్థానము సరగీరాశస విశాల నురాతశుస నుయష్టి పఏింటిశీ, 947 

యుయై రాఐణుం డెనముం స రాకుసుల జనస్టానంబు నక ౬ బంపుట. శుయుం 
౮% 

చ అనుజునిపాటు నేను వినినప్పటినుండి యహార్నిశంబు రా 

మునిపయి నాత్మలోం గినుకం బూనితి నేక్రియ నైన వైరినా 

శన మొనరింప కున్న నింక సన్లుతి( గంటిక్ ని నిదృవచ్చునే 

యనుపమసౌఖ్య మబ్బునె న నుహాసురరాజన్టపదరబు నిల్చునే. 948 

చ, అరివిజయార్థ మే నిపుడు యత్నము బూనితి భీతి దక్కి సు 

విర ముగుపౌరుషంబును విశేషబలం౦ంబును సంశ్ర, యించి ఛీ 

కరముగ నెల్లవారు బలుక్రై దువుల న్లయిసేసి మూరు సం 

గరమున కింక నాయితము గండు పరాక కృమదుర్నివారతన్ . 949 

వ సంగ్రామంబున రిపుం డగురాముని వధించి ధనంబు నధిగమించిననిగనునిపగిది 

చేను సుఖంబు నొంబెద నిది నుదీయనిశ్చయంబు మీరు సురసంగ్రామంబు 

బందు బహు, కారంబుల నాజి లేజీ యున్న న నొరు ముళ్లోక ంబులందు 'సూకసా 

ధం 'బెద్దియు లేదు మొ తెజం గంతయు నెజింగి కాజ యిక్కార్యంబునకు ని 

యోగించు చున్నవాండ నస్మ దీయశొసనంబున మిరు కొందజు తగుసాయం 

బు గూర్చికొని రాక్షనళూన్యం ఛా బై నజనస్థానంబునకుం జని యప్ర మాదుల్లె 

15 
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వేం 

రామలక్షణులనృ త్రాంతం బరయుచు నజ సృ ంబును దద్యీధంబునందు6 గ్భత 

పయత్నులరు గండని పలికి బలవంతు లగునారి నెనమండ్ర రక్క_నులం బంచిన 
| గ య ణి ఇ స హు 3 జ వారు దశ గృివ్రనిశాసనంబునC బృచ్చన్న వేషు లై లీఘ్రంబున జనస్థానంబున 

కుం జని రంత శావణుండు వె చేహిం దనకుం దక్కి నదానిం గాం దలంచి రాము 
నిశొ వె రంబు సంపాదించి బుదివె ఫరీత్యంబున. దన్నుం గృతకృత్యునిం ana యా రుషా వ 

నబంచుకొనుచుం గామబాణసరవశుం డై యచ్చట నిలువనొల్లక రయంబున 
రమవ్టిం చె నయభ్యాంతేరమందిరంబునకుం జని యందు. 950 

. గనుంగవ నళక్రుటిందువులు గొాణిల నేడ్చెడుదాని రాము బే 

రొ_ని విలవించుడాని వగ గూారినచి త్తృముడాని దైన్య మా 
ననమునం దోంచుడాని వారిణంబుల. బాసిన లేడిపోల న్ఫీ 
తి నడలుదాని రాఘవుని దేవిని జానకీ. గాంచె జెచ్చారన్. 951 
మణి యును, 952 

. గురుతరవస్తుభారపరికుంఠిత మై భఘునమారుతా వాతి 
నిరిగి మహోర్షవంబున మునింగిన నావయు బోలె కోకసా 
గరపరినుగ్న యె మిగుల గానిలి యాస్వము వోంచి శ్వాపడాం 
కేరగతశంబరా ౦గన విధంబున భీతిలుదాని నెంతయున్. 9058' 
నీత నవలోకించి పాపాత్తుం డగురావణుండు వదన వాణమోహితుం డై మెల్లన 
నుపసర్పించి జలాత్కారంబున నద్జేవిం దోడొని కాంచనవిచి త్ర సోపానం 
'నారోహీంచి తచ్చి త్తంబు వశయుతలంపున నిట్లనియె. 954 

రుడు. రానణు6డు జూనకికిం దనఫెగ్యము6 జూపుట. శురుం- 

. రమణీయ హేమతోరణము విచిత్ర సోపానంబు నవరత్న భాసితంబు 
నానాపత త్రి)సన్నా దితేంబు న వేందుకాంతకుట్టిమ చేశకల్పితంబు 
నారీసవా స సంచారంబును మనోజ్ఞ సురదుందు భిధ్వానశ్ 'భితంబు 
హాటక మణిసౌధహర్మ్శ స్రసం బాధంబు శె క్కపాశినిశా ంతీసన్ని భంబు 

. దాంతరాజితస్సాటిక తాపనీయ, సేలఫురువో పల_స్తంభనిర్మితంబు 
నగుచు నవరత్న ఖచిత మై యలరు చున్న,డంబుజాశీ మ దంత ౫ఛురంబు కంకు, 

“తరుణి యిచ్చటి దాంతికతాసనీయ, హోరివిన్తుకురచితగవాతుములును 
హేమజాలకపరివృత హీర ఖచిత, సురచిరమనోజ్ఞ భిత్తులు చూడు వముబల, 956 
.కాంచనవిచి త్రభూమిభాగములుకుచిర,మా _క్రీక వితా నములురత్న మండపములు 
దీర్థి కలు పద్దినులు మణిదీ _స్పదివ్య, భవనములు శయ్యలును జూడు పద్మ'నేత్ర,. 

. ముప్పును బాల్యముకొ రుజయు మూఢతీ లేనిపరా క మోన్నతు 
ల్లున్పది రెండుకోట్లబలఎముఖ్యులు దె త్యులు రహావనాధికు 
జ్లష్పక న నృజింతురు ప్రతాప మెలర్చంగ వారిలోన నే 



ఆరణ్య కౌండము, ర్రిర్ 

నొప్పుగ నొక్క రొక్కరికి నొకొ_క వేవుర నిల్చి యుండుదున్. 9ర్8 

ఉ. నాదుబలంబు రాజ్యము ధనంబును నీయదిగాం దలంచుచు 

న్లాదన కీవు ప్రాణములకంకె గరీయసి వౌదు గాన నా 

కాదర మొప్ప భార్య వగు మంబుజలోచన బేవడై త్యవి 

ఉఊాస్టధరనుంద రీ మణుల కందటు కీనరరి నయ్యె "'డెంతయున్ 9£9 

క్ష, నావచనము విని బుద్ధి, ప్రావీణ్యము మిజు నన్ను భావజసుమబా 

ణా విద్ధుని గాకుండంగల గావు నునుగుహముం చేసి కాతర నేత్రా, 960 

తే, ఉదధిము ద్రితేమై శత యోజన౦బు, లాయతము గల్లి వరుణశక్రాదులకు న 

గమ్మ్యుమై లంక యను వేరథ గ్రాలు నిది మ, దీయపట్టణ మాత్ దీని గంటె. 

క, నరసురవిద్యాధర ఖే, చరకిస్నరయత సిద్ధ సాధ్యాదులలో. 

బరికింప నాకు జోడా, క్కు. వైనను చేయడు ముజ్జగ ౦ంబులయందున్ . 962 

ఉ. మానవు డల్ప తేజు, డవమాసని తీపస్వియు రాజ్యహీనుండు 

ప్ర్నుంు దుర్చ్విభానుం కవినీతుండు నీమగ. డట్టివానిపై 

మానిని మోహా మేటికి సమానుంత నన్ను భజింపు మస్థిరం 

బాన కదా పకంతులకు యావనన మంతయు నాంటినాంటిక్న్ . 96కి 

ఉ. రామునిం జూడం గోరకుము రాజముఖీ యింక నెట్లు రాంగలం 

డామునుజాధముం డిచటి కాశుగ మెట్టులు కట్టనోపు ను 

ద్రామగతిం బృదీ ప్తశిజదారుణ హేతిని బోలె నాకడ 

"స్పేవము నొందియున్ననినుః జేకొన నేక్రియ వచ్చు వానికీన్ 964 

క, సురలై న నిమ్మహోపురిం, జొర వెజతురు రాము డెట్టు చొరంగలం డీ నీ 

వెట వేల నాదురాజ్యము, గటీతా నీసొమ్థుగాంగం గైకొనుము రహీన్. $6: 

“లే, భవనములయందు: గల మముబో(టి స్త్వ 

నంతు లగువారు దాసులై వలయు పనులు 

చేయు చుండంగ రాజ్యభివి_క్త్ర వగుచు 

వనిత ననుం గూడి సుజయింపు మనుదినంబు, 9[6 

కే. వెలంది నీవు చేసిన పూర్వవృజిన మెద్ది,గలదది యరణ్యవాసంబువలన సమ సెం 

బొలంతిరో యింక నీపూర్వపుణస్థక ర్య, ఫల మనుభవింపుమిచ్చట. బంక జాతు, 

క ఇన్నాళ్లు కాననంబునం బన్నుగణ దప మాచరించి బడలుటకు. దుడి 

న్నన్ను వరియించి సుఖసం, పన్నత నొప్పుటయు నీకు ఫలమగు గాదే. 969 

కే. అంబు జేకుణ తొల్టమాయన్న యైన, ధనవిభుని ఘోరసంగరంబున జయించి 

'తెచ్చినట్టి పుష్పక నామ జేవయాన)నిదియె చూడుము కామగం వీదిలతాంగ్. 

“కే, చందన మలంది తెంబూలమెందిదిన్వ; భూ షణంబులందాల్చియీ పువ్పుకంబు 

నందు నను గూడి నలసినయట్టు నీవు, సంతతంబును. వివారింపు చం డ్రవదనః 



596 సోవీనాథ రామాయణము 

క్ 

ల 

క్, 

వివాలాంబుజంబుశై వడి, రమణీయం బగుచుం జూల రాజిలు నీయా 

స్యము మురువు దక్కి యున్నది, కమలేతణ వగపుచేతం గందినకతనన్. 971 
అన విని జానకి దళశకం,కునిదుర్వచనముల కడలి తోరవుశోకం 
బున నేడ్చెం గనులనశ్తులు, చినుకం జబకూంతమున మోము జేర్చి రయమునన్, 

అమ౦ైయి ఘనశ్ కా వేశమృున విలనించు చున్న జనకకుమారిం 

గృమ్మణం గనుంగొని కామవృశమ్మున నిట్లనియె రాత్రిచరుం డాతురుం డ్రై 978 

. సన్నతీగా త్రి యింక గడుసంభమ మేల విధాత యీగతి 

న్నిన్ను సృజించి నాకొణుకు నేరుపు లేటికిం దప్పు దింక నీ 
యున్నతేపాదసద్దముల కు త్రమభ క్రి నమస్కరించెదం 
బన్నుగ నన్ను. బ్రాను మిక వళ్యుండ దాసుడ నైతి గంతయున్. 974 
స్యరశరవీడితుండనయి సారెకు నే నిపు డన్నమాట లో 
కరివరయాన నీచములుగా నుది నెంచకువూ త్రీలోకసుం 
దరి వగునీకు వందన మొన ర్చెను గాని దశాననతపా 
చరవభు. డెన్నం డేని యొకచానపదంబులు వే ల ముట్టు నే, 975 

* పరల ధర్హలోపభయమును సిగ్గును, విడిచి యింక్ గారపైంపు నన్ను 
నెలంత మునకు డై వనిష్ష్రంద మోబంధ,మార్భ మగుటం దప్ప దడలవలదు. 976 

; శేతమఖముఖ్యు 'లవ్వనిప్రసాదముం గోరి సమగ భా క్రి సం 
తతము భజింతు రట్టిఘున దై త్యశిఖామణి యెనరావణుం 
డతిశయభంగి వేడ విన దయ్యయొ యెంత వఏీచేకహీన యీ 
సతీ యని విన్నవారు నెలి- జాటగె వేళొకరీళిం బల్కి సన్, 9177 

- అని బసా్యప్ర కారంబుల: గందర్పదర్పనగోచరుండు గావున మైమటజుచి కృతాంత 
వశగతుం డై వై చేహిం దనసామ్ముగాం దలంచుచు దూరాలాపంబు లాడు చున్న 
రానణుం జూచి యదేవి భయంబువిడిచి వాని దృణంబునకు సరిగా భావిం 
చిన తెజుం గెజింగించుకరణి నొక్కతృణఖండంబుం జేతం బట్టుకొని నోక్సావే 
కేంబున ని ట్రనియె. 978 

చిరు సీతాదేవి రావణుని నిరసీంచుట, శతం 
దారుణచాపచ్యుతవి, స్ఫారశ రానలవిదశా త్ర పకులకాం 
"తాకుండు దళరథుం డనంగా, భారుణివరుం డప్పు సత్య ధర వీలు =, 979 

QQ. 

. ఆనరలోకపాలకున కగ సుతుండు మహాోభుజుండు స 
న్గానిత బావాుతె"ర్యుం డసమానబలుండు జగత్ప్యనిద్ధుం డ 
మైనను డబ్బలోచనుం డవాస్మర లేజుండు సత్యవాదో పం 

విన [ € కార గం S ఏ న్న 
వాసన రముండు గం డార్యుందు రాము. డనా? ద్రిసద్దు(డై + 980 

వారునకు నువు వై టభసం, హరునకు రమ పోల నమ్మహోరాజకులా 



ఆరణ్య కాండ ము. $97 

భరణ మగురాఘవున కే, సరయంగా ధగ్న్మపల్ని నగుదు సురార్ీ. 98] 

ఉ.దోస మటంచు. జూడ కిటు దొంగిలి సన్లాని తెచ్చి తీవు దు 

ష్టాసుర యింక మద్విభుం డపహార్పతి తేజు. డమోఘపిర్యుం డా 

మాసము దోంస కుండంగ ఖరాసురునిం బలె నిన్ను లోకము 

ల్బాసట యై కడంగినను 'చాణహతి నరం గూబ్బ.కుండు నే. 982 

ఉ, రామునిసాయకంబులు తరంగము లాపగగట్టునుం బలే 

న్నీమము గాంగ నీతనువుం బెద్దయు బ్రద్దలు వాపు చుండ సు 

శ్రానువిర్ ధి తీవ్ర, డగు త్వష్ట నివే భుజ
గ ం౦బు బోలె నా 

శమునివేతం గూలెదవు రానణ స త్రము వఏీటింబోవంగన్ . 988 

క దనుజాధోమ నీచెప్పిన, యనిమిషరిపు లంద తాజనాధిపుమ్రోలం 

బనిఇెడి నిర్టిషు లగుదురు, విన తాసుతుయమ్రోల నున్నవిషపఫణులగతిన్ . 994 

ము. మును నీచే నని.నోడి పాజినమరగు న్ముఖార్థమర శ్రే ణితో' 

నెనంగా జూచితొ రాఘవప్రవరు నయిన్టీహ' కువంజేంద్రుం. డా 

ర్యనుతుం డుర్వి భవద్దనాశనకరుం డై పుట్టిన్ న్నాజిలోం 

దునుము న్నిక్క_ము యాపబద్ధపళువుం దుస్తాడుచందంబునన్ . 985 

క. ఆరమునాథుండు ఘనరో,పారుణి తాతులను జూచినంతనె నీ వి 

ద్ధారుణి నీతై 'కూూలెద, వారయః ద్రిపురారిచే ననంగుండు. బోలెన్. 986 

క. అటుగాక యమ్మహోత్ముని, పటు వొణపథంబు నొంది బలఏర్యసము 

త్కటతీను బ్రతికితి వెనియుం ~టకటంబడి యోడి పాజుంగబవు నృశంసా.931 

క, ఇనవిధులు గతులు దప్పిన, వననిధు లింకినను హూవ్యవహాూ. డాతీన మే 

రునగము విటీగిన రాముండు, నిను. బొరిగోొన శీల విడుచు నీచచరిత్రా 959 

తే, చెలంగ యెవాగండు జలధి శోవీంపం జేయు 

జందు, చెవాషీడు సడం గూల్చం జాలు ధరణి 

నట్టివాండు వీశను విడు న నెగుమాట( 

జెప్ప పిన నిది మిగుల నచ్చెరును గాదె 
9౩౪౮ 

క, దనుజూధమ ననుం గొనితె,చ్చిన యప్పుడె నీదుసిరియు జీవితకాలం 

బు నళించె యశము చెడె లంక నిజంబుగ' విను మనాథ గాం గల దింకన్. 

చ. అనఘుండు మడగభుండు చరితార్ధు(డు రాముడు దండకంబులం 

దనుజసపోయు. డై నిజ భుజాంచితఏీరస్టిము నాశృయించి నె 

టన ప, నా - 

మ్మ సల్ దక్కి బవాంభ ౦గులం ద్రిమ్మ
రుచున్నభా6డు త్ర 

హ్హ నశేరవృష్టి. నీజలము గర్వము విర్య మడంగి పోవే. ట్ర]! 

తే.నాథున్గడంబాసి యున్నచో వన్ను నీవు, మచ్చరంబున ముచ్చిలి తెచ్చి కిట్లు 

దానవాధమయిది శుభోదర్క_ నుగునె, కడంగినీవంశమునునిన్నుం గాల్బుంగా 5, 
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"లే. కాలనిర్మి త మై భూతజాలనులకు, హోని యెప్పుడు సమకొను నపుడు కార్య 
ముందు. . గాలపళంగతులై మనుజులు, కీడు మే లని యించుక చూడ లేరు, 998 

"లే, అట్టికాలంబు నీకు సంప్రాప్త ప్త మయ్యె, దనుజ పొంసన నాకతేంబున సమస్త 

రాకసకుయ నుయ్యెడి రాముచేత, నమ్ము నావచనమ్ము నిక్కమ్ముగాంగ.. 994. 

కో, రామునిసతి నగునే నీ, చే ముట్ట నళక్య నైతి వీతి ను స్రుగ్భాండా 
ద్యామండిత మగుసన క, భూమియు జంచాలువేత ప బోలె దురాక్తా, 995 

"లే. రాజహాంసను గూడి యశ్రాంశ మజ్జ 

వషండములయందు సం క్రీ డ సలుపు హెంసి 

ముటీ యు దృణమండగతే మైన మద్దురంబుం 

గాంచి యెభ్ళంగి మమతం గావించు నీచ. 996 

క, రాముని వై భవజితసు, త్రాముని ధర్మ వ, తాభిరాముని సుగుణ 
సోమునిం బాసి నయనిదూ, "రా మహో నొకనిమివ మైన బృతుకంగల నే న, 997 

క. పాస నుషక్రోశమలీ, మస నై బ్ర తుకంగవలెనె దునుజూశేన న 
న్నసమునం నట్టేనం గట్టుము, వెసమ్రైంగిన మంగు మేను విన నీమాటల్.993 

క, అని యీగటతిం శ్రోధంబున, చనుజకులాధముని€ జూల దారుణవాక్యం 
బున దూణ నాడి య క్రులు, చనుదేరం నూరకుండె జానకి యంతన్. 999 

రాసణుండు సంవతరములోపల6 దనమాట కొడయుడకున, 6 జంపింతునని కీళ్లను జబెదరించుట. న ల 

క. సురకొంటకుండు మైథిలి, పరుపో కుల కలిగి మరల బంధురకోప 
స్పురితారుణాతుండై థీ, కరరవమున నిట్టు అనియెం గటము లదరంగన్. 1000 

క, పదిరెండు నెలలు నోశ్సెద, ముదితా యక్కా_లమునకు మొనయకయున్నం 
వీదప నిట బాచకులు ఖడ్షభారం గోయుదు ర నేకఖండంబులుగాన్. 1001 

క. అని పలికి నుజీయు రావణు డనుపమకోపమున శాతసాంగనలం గనుం 
గొని యెట్టులైన మో రీ, వనితామణి దర్ప మణంపవలయుం జుండీ, 1009 

ఆ. అనిన నట్ల "కాక యని రాతసాంగన, లతిభయంక రాస్య లగుచు మోడ్పు. 

శేలుదోయితో డం జాలం బంటవలంతి, కూతు చుట్టుముట్లు కొనిరి ముపుడు, 

ఉడ్, ఇకుమ్లుజు రావణుం డసురకాంతల. గన్లొని మూర వీపీడ 

నృమ్మతితో నకోోకవిపినంబున నుంచి సమ్మగృభ క్తి ని 
తమ్మును బ్ర్యోచుచు నృవావిధ ప్రి వ్ యభాషల నాదరించి నా 

నొమ్ముగ6 వేసి సమ్మవము చెప్పడం చెండు గజాంగనం బలన్. 1004 

వ, అని యిట్లు చరణఘాతీంబునం బుడమి దప్రిద్దలువాజ నిట్టట్టు చలించుచు నాష్టా 
వీంచిన నయ్యసుర్క స్రీలు వై. వై చేహి నచ్చటం బాకికొని సరగిపువ్పఫలో వేతంబు 
ను సర్వాభిలమితపదార్థపలవృత వరాజతంబును సర్వకాలమదమ్భు గపథీ, నిమే. 
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ఆరణ్య కాండము, 599 

వితంబు నగునశోకవనంబునకుం దోడొనిచనిరి యి _తేజంగున నమ్మహీాపు త్రి 

రాతసీవశంగతయె వ్యాఘి/మధ్యంబునం జిక్కి న వారిణిచంవంబున నడలుచు 

భయశోకంబులు మనంబునం బెనంగొ"న రామచంద్రుని దె వతేంబుగాం వలం 

చుచు నననన్టీపరాయణ యె యుండే నిక_డ దండకారణ్యంబునందు. 1005 

ఎ౨ర్భురూ రొమునికి దుర్నిమి ప్రేము నుదుట చుర 

. కపటమృగస్వరూపుం డగుకల్మషచిత్తుని దాట కేయుని౯ 

విపులశరంబునం దునిమి వెండియు రాముడు పర్జ శాలకు 

వివినపథంబుం బట్టి కడువేగమె వచ్చుచు నుండ వెంటనే 

యపుడు వినంగ నయ్యె నశుభానవాజంబుకనాద ముగ్గ మై. 1006 

దారుణ మగుతన్నినదము, నారూడిగ నాలకించి యడలుచు గాత్రం 

బాొరటపడం జి త్తంబునం గూరిన 'పెనుశంక నిండుకొన ని ట్లనియెన్. 1007 

దారుణం బగుజంబుకభాప్టన మరయం దగ నమంగళ సూచకంబగుచుం. దోంచె 

సశ ఘోరాసురుల చేత జిక్కకుండ, దండకమున6 గుశలినియె యుండు6గారక, 

అక్కడ మృగరూపుం డగుకా టకాసుతుం డన్మచ్భరావాతి నవనిం .గూలు 

నపుడు వుదీయస్వరానుకారంబుగా నాకృందనముం వేసె న య్యులుంగు 

వని మహీసుత నొంటి విడిచి తదాబ్ల చే ననుజుండు నాచంద మరయ వచ్చిం 

గాయోలు ఘోేరరాతునగణో చేతు డై మూారిచు( డిభ్భంగి మాయం బన్ని 

. పీతనువధిం చుతలంవున. జెలంగినన్ను, దవ్వులకుం బావికొనియే గ౮దలంపనిదియ 

థార్థమగుగానిచో హాహతోస్మిలతృ ణాయనుచునాదుపలుకుగాన ఆ చు కొట్టు, 

. తలంపంగ నిప్కూరణముగం బలువుర రక్కసులతో'డం బగం గొంటి సతీ 

తిలకమున కనుజునకు మం,గళము గలుగు. గాక భూోర కాననమందున్. 1010 

- ఫూోరనిమి త్రము ఆంతేయుం, దోరంబుగ నాకు నిపుడు తోంెడి నకటా 

. అని బహు ప్ర కారంబులం జింనిం చుచు రాక్షుసుండు మాయామృగ స్వరూపం 

బునం దన్ను దూరంబునకుం నొనిపోవుటయును బదంపడి స్వప్రయుకవిళి 

ఖాభివాతుం డై మారీచుండు రృుగరూపంబు విడిచి రాక్షుసమాపం బంగీక 

రించి తనమాటగా సీతాలవ్ష్మణులం బేర్కొని ప్రాణంబులు విశచుటయును 

ఘోరం బగుజంబుక నాదం బు వినంబడుటయును దీనముఖంబు లై ఖగమృగంబు 

ల ప దశ్నీణంబుగాం దిరిగి భయంకరనిసనంబులు సలుపుటయును నుజ్యు 

నచేకదుర్నిమి త్తంబులు దోంచయటయు నిని యన్నియుం దలపోనీ శాముండు 

పరిశంకితుం డై తలంకుచు సీతాదర్శనలాలసుం డై కీభ్రుంబున నిజాశ్రనుం 

బునకు వచ్చుచు ముందజి, 1019 
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రుడు రాము(డు తేనకడ కే తెంచులక్షుణుం జూచి దుగఖితుం డై నసీతాక్నేమం బడుగుట. శుఢిం 
క. గతేతేజుండై తనకడ, కతిరయమున వచ్చుచున్నయనుజన్నుని సు 

వ్రతునిం గని మోమున దీ, నత” గన్నకం గనుల జలకణంబులు దొరుంగన్, 
చ. దనుజని పే.వితం బయినదాకుణ కాననవీవు చేలకో 

జనకజం జానీ లత్తణుండు సంభ్రమిమై చనుచెంచు చున్నవాః 
డని ధృతి దూలి డగ్గజ్ రయంబున వాతనిచేయి. బట్టి నె 
మ్మనమున శోకముం గదుగ మాటలు తొట్రువడంగ ని ట్లనున్. 1014 

ఉ. తమ్ముండ మేదినీసుతను దారుణకాననమందు బాసి నీ 
కిమెయి నొంటి రాక తగనే వెజం గయ్యెడు నావృగాత్నీ ని 
క్క_మ్థుగ ఘోరరాతుసమృగంబుల వేం బడకుండ చేడు శే 
మమ్మున నున్న బే దనుజమాయం దలంచిన శంక దోంచెడిన్, 1015 

ఈ అక్క_ట యెందు జూచిన ఛో యంకరవై ఖరి దుర్నిమి త్తముల్ 
పెక్కులు దోంచు చున్నయవి భీవణజంబుక కాకఘూకముల్ 
డక్క_క నొక్కరీతి భయదధ్వని మోయం దొడంా రక్కసుల్ 
నిక్కము నేడు మాయ నవనీజ వారించి రటంచు దోంచెడిన్, 1016 

ద. అలయక సంతతంబు దనుజూధము లిందుం౭ జరింతు రీన్ర మై 
థిలి నెనలానీ వచ్చితివి తెంపున దై త్యుల చేతం జిక్కెనో. 
పులులు వరావాము లృరభము బరు లొక్కట హింసం జేసెనో కలగెడి నెమ్మనం బెడముకన్ను చలించెడి శోక మయ్యెడిన్. 1017 ఉ. వరమణేమణి న్విడిచి యిచ్చటి కీ వరుజెంచి తిప్పు డే 
నీరద వేణి మోచమున నితము నాకెదు కేగసచెంచు నే 
కై రవగంధి ప్రాణములకం కె గరీయనీ మొ తనరు నా | సారసనేత్ర చంద్రముఖ జానకి యెక్క_డం జెప్పు లత్మణా, 1018 

కే.సిరియు రాజ్యంబు గోల్పడి చిన్నవోయి, కాననంబునమునివృ త్రీిబూనితికుగు నట్టినా కెంత దు8ఖసహాయ మొన, భూమిపుత్రిక యేజాఢంబో యెొం జెఫును, 
తే. వవెలందిని బాసి యొక్కీ_ంత కాల్క మైన జీవింపంగా నోప నట్టి పంక 

జా&ీ నిత్యానపాయిని మొన నీత, యనఘణారి త్ర యేచందమయ్యె జెపుము, 
ఆ. శక రాజ్య మైన జానకి లేనిచో, నాత్మ కిం పొనర్చ దయ్య నాకు 

నవ్వెలంది కొక్క పోని గల్లిన మన, మె_ల్రివచ్చు చెల్ల రి త్త కాదె, 1021 క. సీతానిమి త్ల మిచ్చట, నోతమ్మ్సడ యేను నిధన మొందుచు నుండ౯ జాతకుతూ వాల యె విఖ్యాతిగ సుఖయించు? గాచె నైకయి యింటన్. 1029 క, మృతసుత యై కౌసల్యా, సతి సుతసా మా,జ్యవిభవసంజాతసుఖో 
న్నతి విుకై క కిక నే గతి దాస్యముం జేసి బ్రదుకం గలదు కుమారా, 1028 
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ణే, ఉర్వపనందని కుశలియె యుండె నేని, యచ్చుప ప నాళ నుమునకు వచ్చు వాడ 3 య 

శే. 

రె 

నట్లు గాక వేతొకభంగి యయ్యెనేని, తడవు గాకుండం వ్రాణముల్వీడుచువాండ, 
గ లో 

. జీవితతుల్య మై తనరునీతను గన్నులకర్వు దీ వా 
శ్రావహభంగి నాశ్రమమునందు. గనుంగొన కున్న యప్పుడే 
భూవరనందనా వినుము భూరిగభీరవిపశ్చ యోధిలో 
సావయవంబుగా మునిగి చచ్చెదం గాక నునంగ నేర్తునే. 1025 

9 క్ష . అమ్మహిపు త్రి క ప్రాణయు,తమ్ముగ నున్నదియొ లేక దె త్యులచేం దా 

వమ్మున భవీత యయ్యనొ, తమ్ము కలరూపు నాకుం దడయక చపుమా, 

వాతుండ నె తిని లత్యుణా యనుచు దుష్ట. దైత్య? డాడిననూటకు6 డలశీి నీత 

నిన్ను. బు త్తెంచెం గాంబోలు నెలంత విడిచి,నీవు రాంబోలు నింతేయునిక్కు_వంబు. 

బాల బాల ముగురాలు నుహాసుకు మారి యూవహీకుమూరి దనుజ 

మధ్యమందుం జిక్కి నుద్వియోగంబున, నెంక చింతపడెనా కాంత యగుచు, 

ఖరునిం జంపిననాంటంగో లె దనుజు ల్కా౦ంతారభాగంబునం 

బరమస్టోధపరీతచిత్తు లగుచు న్మాయావు లై యున్నవా 
రరయ న్నీ విటు రాం జూచి ది జనకశా కా దీశసత్పు శ్రి, జె 
చ్చెర,. భో శీ పంగ బోలు నిక్క మిది నోశేపంబు గోల్ల్పయితిన్ + 1029 

. ఇంక నే నుని చింతింతు నెందు. బొత్తు, నెస్తెజంగున. దాళుదు నెద్ది విధము, 

ఘోరశో కాంబులాశిముగ్నుండ నె తిం గంత? గన్నుల జూడంగం గలబె నాకు. మండ నై RY 

నత్సా మత్క్భ తాపకారంబునకు బ్రతీకారంబుం గావించుటకు రాతనుల 

కవకాశంబు నీచేత దత్తం బయ్య నెల్లభ ంతులం గష్టంబుం గావించితి వని 

బహుషప్ర పుకారంబుల వై. చేపిం దలంచి దుః ఖించుచు లతణునిరాకకు గర్హి 0 

చుచు మేక్సిపాసా భరంబున సోలుచు దీర ంబుగా ని నిట్టూర్పులు నిగిడించుచు 

వవనంబున వై వర్ణన్టంబు దోప నే త్రంబుల నత్రు కణంబులు దొరంగ సంతాప 

విశేషంబునం జిజు చెమ్మట గ్రమ్ముబేర రయంబున జన సానంబునకుం జని 

యంత నంత గొన్ని విహార జేఠంపు లవలోకించుచు శూన్యం బె ననిజ్మాళ్త 

మంబు డగ్గజి శోకగద్దదకంఠుం డై సౌమిత్రి, కి ట్లనియె. 1081 

. ననుం బౌసి యున్నచో స్కీతేను వనమున నొంటి విడిచి తలగ రయమునం 

జనుదెంచి* కేల యూగతి, ననమున నిను నమ్మి విడిచి వచ్చితి ననఘా, 1082 

. వన మనియు టై త్య సేవిత మనియు నెజింగి సీత్ర విడిచి యరు బెంచినని 

న్షనినప్పటినుండి జగ, జ్ఞనవినుతా నామనంబు శంకిత మయన్, 1088 

ఇది యేమి హేతువో ని, న్నదటునం గనినంతనుండి యనఘాత్త్మ్మళ నా 

వృాదయం బగలెడి శోకము, వొదలెడి వామాంకోనే తృభుజము లదరెడిన్, 
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-ంయుడూ లక్ష్మణుండు రామునికి. చాను వీతను విడిచి నసచ్చుటకుం గారణంబు6 చెల్పుట. శ్రురుం- 

క, నా విని లత్ష్మణుం డతికోకావిలచేతస్కు. డగుచు ననుషమనునదు 
ఖా వేశంబున నశలుచు, ఛభావంబున౭ గుందు రామభోద్రున కనియెన్. 1025 

ఉ. ఇంతన నేల చేవ మిథి లేశ్వరపు త్రిక నొంటి డించి నా 
యంత సన యేను దొష్టమతి నై చమదెంచినవాండం గాను మో 
చెంతకు బోయి రన్మునుచు జెచ్చెర నయ్యా తూల నాడ నొ 

కింత సహింపం జూల కీపు డీగతి వచ్చిన వాండ నెంతయున్. - 1086 

మ. అనఘా నీను మృుగ౦బు వెంట మృగ యావ్యాస క్షచితుండ వై 

చనినం బివ్మాటం గొంత సేపునకు యుమ్మత్మే ౦ళనాదంబురీ 
తి ననుం గావలగ రార హాజనకప్పు త్రి హోనుమిత్రాసు'తా 
యనుమాట ల్విన నయెక్సి దూరమున బై నధఛ్వానయు కంబుగన్. 1057 

- ఆనినదంబు కర్ణ వుట మంటినయంత నె శంకీతాత యె 
జానకి నన్ను నీకడకు. జయ్యన( బొన్ముటు పంచు బల్కి_నం 

గాననమందు బాయుటది కళ్టము గా డటు లైన సీతకు 
నాని ఘటిల్లు నంచు వీనయంబున నంజలిం జేసి నమ్రుతేన్, 1088 

వ. చేపే భవగ్వల్లభుం కోగురాముండు త్రీలోకఖ్యాతపారుషుండు విక్రమవంతుం 
డమ్మహానుభావున కెందును గొజుంన లేదు నీవు కప్పు దలంచితివి నావెవ్పీన 
ట్లావైండిమెకంబు రాశసమాయ యగుటం వేనీ రానుధనుకు క్తసాయ కౌభి 
హతం బై మృగరూపంబు విడిచి ద త్యనూసంబున, బ్రాణంబులు విడుచుచు 
మనథునంబునకు విపూనంబుం గల్పించుకొాజకు రామవా క్య్యానుకూపం బగు 
వాక్యంబున నిట్లాడె నంతియ కాక సుశాసునాదు లొక్క_టియె యె శ్లివచ్చిన 
నసహాోయశేెర్టంబున వధించుం గాని రఘువల్ల భుండు పెౌరువంబు విడిచి 
రశీంపు మనియెడినీచవాక్ళ్టంబు బల్కు_ నే యమ్మ హోత్తుండు "దేవతల నేన 
రశ్నీ 6వ సమిథ్థుం డిది యేటిచింత రాముండు ముల్లోకంబులయం దజయ్యుం 
డప్పురా క్ర మధుర్యునిం దొడరి పోరునట్టి జెట్టిజోదు త్రిలోకంబులయం దింతకు 
మున్ను పుట్టినవారిలోన నింక బుళ్లడు వారిలో నెనను లేడు గావునం 
గునారీజన సేవితం బైనయీవిచారంబు విడిచి స్వస్థచి త్తవ్రు గ మ్మని బహూ 
ప్ర కారంబుల నే నమ్షహో దేవిని ట్రార్భించుచు ధైర్యంబుం దెల్పినం గటకటం 
బడి కన్నీరు నించుచుం గోపంబు గదిరనమునంబుతో దారుణవాకన్టీంబున 
నాకి ట్లనియె, 1039 

స్రీ దురితాత్మ్మ నామింద దుష్టభావము సేర్చి యున్నాండ విది నీకు యు క్ర మగునె 
రాముండు మృతుండై న రమణతో నన్నుంజేకొనంగనీకు వశంబె మొనసిమున్ను 
దుర్చ్విచారత భరతుండు వరం బను నెపమున సామ్మాజ్య మపహారించ 

th- 
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నన్నకు నెటు లైన హోనిం బుట్టంగంజేసి నన్నుం జేకొనం గాననమున కీన్ర 

కే.వచ్చితివి మాకు నిరువుర కచ్చుపడంగ, నిదియు సంకేత మగునని యిచ్చందలంతు 

నట్టుగాకున్న విభుండు నిన్నా  ర్రింబిలువందోడుపడుటకుంజనకుం దె వేడుకమెయి. 

లే. అకట ,పృచ్చన్న చారి వైనట్టింపుండ, వైతి వీన్ర రంధ్రాన్వేపివగుచు ననుం బ్ర 

తిగృహించుటకి ట్లరు బెంచినాండ; చేల చేకూరు నీ కది హీనచరిత, 1041 

రురు రాముడు లక్ష్మణుని దూటుట. ర్రైర్టుం- 

క, అని యాడరానిమాటల, నను దూణిన వగల నెమ్మనంబుం బొగుల 

స్స నరోషకపాయితలో,చనుండ నగుచు నిట్లు విడిచి చనుదే వలసెన్. 1042 

చ. అనవుడు రాము. డిట్లనియె నక్కట లత్యణ మత్స భావము 

న నతేరవి క్రృమంబు బలగర్వ మెజి ౦గియు నింతిమాటనై_ 

వనమున నొంటిం బాసి యిటు వచ్చుట నీ కగు నయ్య మాటి “స్ట 

మనం గల దింక రోషమున నాపదం 'దెచ్చితి వెమి నేయుదున్ . 1048 

ఆ. బిల యగుట న్ త్ర భ్ రృమోహాంబున, నాడ రానిమాట లాడే గాక 

' తాలి విడిచి నీవు తామసంబున నొంటి, విడిచి వచ్చి తిది వివేక వుగు నె. 1044 

ఉ. నీ విటు రాంగంజూచి రజనీచరు లొక్క_ట బటి మ్రింగిరో 

పావనశీల 'నె త్తికొని పాజిరొ కానననుందు డాంచిరో 

దావమృుగ వ్రజంబు వనితం గబళ౦ంచెనె యేమి జేసెనో 

యేవిధ మయెొక్టినో యడని నెట్లు వసించనొ మెంత నసంచదెనో, 1043 

వ, నీతా పుృుచోదితుండ వై కోధవశంబున మచ్చ్యాసనంబు నుబ్బంఘించీ వచ్చుటం 

చేసి సరస ప కారంబుల ననినయం౦బు నీచేత. గ్భతం బయెస్టీ నాయందు రాశుస 

సంహోరసా మర్ధాగ్టీభ"నంబు శంకించి వచ్చితి నంటివేని నముదీయబోజావిక,మవిశే 

హం బనివార్యం బని యెతింగి యున్ననీ కి ట్లనుట కవకాశంయబు లేదు సీతా 

పరుషవాక్యంబుల లోకనింద యగు నని తలంచి వచ్చితి నంటి వేని యజానంబు 

నం బలికిన మైథిలిక్రొ ధ వాక్యంబుల గర కంబు గలుగనేరదు పరుషవాకన్టి శృవ 

ణమాత్రంబున సమ్రూగతుండ వైతి నని యంటి వేని సంక్రుద్ధ లగుయువతు 

లేమేమి పలుక రమ్హాట కలిగి యట్టివారి విడిచి వచ్చుట యు క్తంబు గా బెల్ల 

భంగుల నయు_ క్త కార్యంబు. గావించితి వని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 10 16 

చ. పసిండిమెకంబు వెంట బహుభ ౦గులం ద్రిమ్మారి పట్ట "లేక చే 

విసివి శితా(స్ర్రు మేయ నది వేగ మృగత్వముం బాసి ఫఘోరశా 

క్షసుం డయి మావుకస్వరముగా నిను సీతను బేరుకొంచు ఘో 

రశిఖరి మాడ్మి_ ధాాల్రెం బ జం బ్ర ణము లంగముం బాసి వోవంగన్, 1017 

కే, వూయరక్కసుం డిభ్భంగిమాయ మైన,యంతే నుండియు. చన్నాద మాలకించి 

బ్రమసి మో రెంశేవంతేలయబడు-నునున్నీ, వారొకోయనిచి త్తంబు వగలం బొగిలె, 
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క, వ మనంగ వచ్చు నీ విపు, డామానిని. బాసి యిచట్షి కరుచెంచుటచే 
నామదికీం దోంచినంతయు, సౌమి త్రీ యిప్పు డిచట సత్యం బయ్యెన్. 1019 

రుడు రాముడు నిజా క్కముమున౦దు 'జానకిం గానక పరితేపించుట. లత్తుం- 

వ అని పెక్కు. తజంగులం బలవించుచుం బోవు చుండ నవ్మహోనుభాన్రనకు వా 
వములోచనాధగవతంబు చలించె శరీరంబు కంవీంచె మటీయు సళుభసూచకం 
బులగు సెక్కుదుర్నిమి త్త తంబులు దోంచినం గలంకవడి వై చేహికి నసేనుంబు 
లే దని పలుకుచు సీతా దర్శనలాలసుం డై రయంబునం జని ని శూన్యం [మె జె ననిజూ 
శ్రామంబుం గని మనస్తాపం బంతకొంత కగ్గలం బగుచుండ వేగంబున నుద్భా9ం 
తుం జె జె నవానిపగిది వాస్తాద్యనయవంబులు పదుర్చుచుం. గొండొకసే పయ్య్యూ 
శ్రనుం బంతీయు: గలయం దిరిగి యొక్క_చోట శోభావిరహీత యె నాబగు 
ద్ప్పే యున్నపర్ల కల నవలోకించి యందు జానకీం గానక శోకసం-తాపదలిత 
హృదయుం డై వెండియు నామ్లూానపుహ్పమృగష్యోజంబును కోభావిహీనంబును 
విధ్వీ స సంబును సంత్య | కవన టై వతంబును వి ప్రశ ర్షాజినకుళంబును విప్రవిద్దబ్రుసీ 
కటుంబును కూన్యంబునై వృషంబులతోం గూడ రోదనంబుసే సయుచున్న దాని 
పగిదిం జూ పట్టు చున్ననిజన్లానంబు6 జాచి జానకీ నెందునుం గానక విల 
వించుచు, 

1050 
చ, అనురులు నీతం జేకొని రయంబున నేగరొ లేక చంపిరో 

మెసవిరొ గౌతమిానధ్సి కమేయగకి స్పలిలార్ల మేగెనో 
కుసుమభల ప్ర వాళ మునం గోయుటకు న్వన విధి కేగెనో 
వినువక పువ్వుటీరముల వెంబడి డాగౌనొ యెందు బో మెనో. 1051 

వ అని తలపోసి నానా ప్రకారంబుల జానకి నన్వేషీంచి యెందునుంగానక థోశా 
ర్ల వపరిస్థ్రతుం డైనవానిపోలిక నున న్యత్తునిచందంబునం జూపట్టుచు. 1052 

మ, మును డా రాముడు చెట్టు చెట్టు గలయంగా. జూచుచు నె నైలము 
ల్యనము ల్పబగుంము ల్నదీనదము లావాసంబు ఏవీ చుచు 

న్వనితం గానక వెజ్హిపట్టినగతి న్వ ర్తి ంచుచు న్నోకతా 
న్రునికాంశేకణుడ వని న్వెదక నారంభించ ను జ్వేగియి. 1058 

రురు. రాముడు వనపసృమాదులను జానకి పోయినతెరు వడుగుట, శుశుం- 

భుజంగ ప్రయాతము, అతాంగి ను తాగ ణ్యలావణ్య నషా 
య'తొజిం గదంబ ప్రియ న నళ్స్)య న్స 
న్నితంబం ౫ కంజావ ఏసేజాతవా చూ ' 

చితే చప్ప్రుమా యింతిసేమంబు నాకున్. 1054 
వామరవృ త్రము. లోల నేత్ర. గానవా వితోలనారి కేళ మా 

నాలమా రసాలవమా విశౌలకందరాళ మా 



ఆరణ్య కాండ మొ, 605 

తాలమా తమాలమా మద స్రవత్ప కాండహిం 

తాలమా ప్రవాళమా ఘనస్పశడ్దు/జాలమా, (055 

శు _త్రకోకిల. సారసాయతేనే శ్ర పోయినజాడ దెల్పవె నాకు మం 

"దారమాొ సవా కారమా సముద గ్రరుక్కరవీరమా 
సారభూతశమిరనూ ఘనసారమా యటవిరమా 

భూారికాంతిముయూరమౌా ఫబపూరవమా సుకరీరమా. 1056 

మత్తకోకిల, మందయానను గానవా విచుమందమా వటబృందమా 

కుంనమా యరవిందమా ఘనకోనులాంబరచుంబిమా 
కందమా నవకందనూ నను గాంచి పుణ్యము నొందుమా 

చందనావనిజాతమా వనజాతమాో గిరిజాతమా. 1057 

తోటకవృ త్రము. ఘనపల్లవకోనులగాత్రిని గాం, చనవర్ల శరీరిణిం జారుముఖుకా 
ఘన శేశిని సీతను గంటివె కాం, చనవృకును చెప్ప ప్రసన్నమతిన్. 1058 

తరువోజ. దనుజులు కాననాంతరమున నొకట: దరళాతీ జానకి దాంచిరో తేక 

గొని పోయిరో లేక క్రూరతంబట్టి కాని మ్రంగరో వన్య ఘఫోరసత్వములు 

మొనసి హింసించెనో చమోహనపాణి ముదిత కల్యాణి భూపుతి, మత్చత్ని 
జనకనందని పుణ్యసాధ్వి యెజాడం జనియెనో చెప్పు చశ్వత్గ పాదపను, 1059 

పృథీఏవృ త్రము. సరోజముఖ నర్జున ప్రియను జారుబించాధర 
న్న రేంద్రవరకన్యక న నరణన్మణీసూపుర 
న్షరాభర రణభావి తాంగి వరవర్ణిని న్సీత నీ 

యరణ్యమునం గానవా వికసిఈొర్హున మాజమా. * 1060 

గాామరవృ త్తే తము. పరాకు మాని సైంప రానిబాళి మోజు వేండునా 

"మొ జాలకించి యెందు: బోయె మోహనాంగి నీత నీ 

వెతీంగి లేని వేడ్క నమ్మహీ పాజజాడం జెప్పి నా 

విరాళి మాన్ని ప్రో పోవచే ప్రవృడ్గబిల్వవృతుమా. 1061 

తేల. మదవురాళము గానవా యలమందయానను జానకి 

న్ముదితచ క, ను గానవా నృపపు తిః జ కృషయోాథర 

నృదములోంబుజ పాణిం గానవె సంభృతాంబుజమండవూా 

కొదమతుమ్మెన గానవా నవకోరులభ్ర మరీకచన్. 106% 

ననంతతిల కావ్య త్ర త్రము. రంభావనీరువాము రాజతీషత్రమా యా 

రంభోరు వేగిన తెజుం గెజింగింపు వి వ్రీతిం 

గుంభీంవ్రకుంభకు చం నోమలగా త్రీ గంకు 

కుంళీంద్రమా తెలుపు కోర్కు_లు 1 మాజి నాకున్. 1068 

దు ద్ర్రుతీవిలంబితవృ క్ట త్రము. ముదవతీజన మానససంభ్ర ముస్ర పదవచోరమబంధురకీర మూ 
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మధుర భౌవీణిమల్సి/యపల్ని యా, సుదతి పోయినచొ ప్పెటింగింపుమూా, 1064 
వనమయూరనృ త్రము. చంద్ర కీర ఇ సృశీమచారుదరహోసం 

జం దృముకుకాబ్దవిల సన్ముఖవిలాసం 

జంద్రనిభనర్ల నలచంపకసునాసం 

జంద్రకీసమూహామ రసాతనయం గంే. 1085 
ఇ జర 9౨ క ళా అర్ధ , స్వాగతావృ త్రము, పద్మ కేసరవిభానితగా త్రిం, బద్భకుట్కలనిభ స్తనయుగ్గం 

బద్మగంధినర పాలకపు త్రం, బద్దినీకః ఏల భామిని ౫గంళే. 1066 
మందా క్రాంతానృత్తము కాంతారోరక్టి న్నను విడిచి భూకన్య దా నొంటి నేగెం 

జింతాశోకంబులు వొడమె మచ్చి త్రముం గానీఆ న్నీ 
చెంత న్నేం డ-ట్లరుగదు గడా చెప్పి వంశంబ నావా 
త్సంతాపంబుం దొలంగ నిడుమా బాల బుణస్టంబు గల్లున్, 1067 

మాలినీవృ త్రము నిరుపమగుణ రాశి న్నీలజీమూత శేఖ 
న్నరవరనరపుత్రి న్నవ్య హేమాభగా త్రి 
నృరసిజదళ నేత్ర వ్హానకిం జూప రమా 
సరళ పనసజంబుమ్మజ రాజంబులా రా, 1068 

మహో స్తగ్గర.తేరలాతీ ౦ జెప్పు జ తొ్టాదరమునం గుసుమో త్తంసదూతంబులారా 
హరిమధ్యం గాన శే మో రతిదయం జెపుం డింపార సింవాంబులాశా 
తెజుం గొప్ప స్ఫీత తా నేకెరువునం జనెనో తెల్పు జీరంబులారా 
పరి పుష్ట శెణులారా పలుకు డిపుడు మచ్చేత్ని సేమంబు నర్ధిన్. 1069 

ఇంద్రన జ. బాలామణిం జూపుమువారిజాతా, హేలావతిం గాన వె యిం ద్రభూజూ 
లో లేక్షణం జూపవె లుంగమా హో, రాలంకృతాంగిం జెపుమా లవంగా. 

ఉవేందృవ్వ్కు,.వినీల మేఫ సీసము వేణి లజ్జా, విన మ్రునక్రాబ్దను వర్యళశుల్మ_ 
న్మనోజ్ఞయాప న్లుణమండన నా, జనందనిం జూపుము సారసం బా, 1071 

ఉపజాతి. సౌదామినీసన్నిభచారుగాత్రి, న్వి దేహ రాజాత్త్మ్మజ నిద్రుమాహ్టిం 
గాదంవినీ సీతను గానవా స్క న్లుడంబునం జెప్పుము మాకు? బ్రీకిన్. 1079 

నంశోస్థ, ధరాసుతం గంటు కడంబగుచ్చమా, వరాననం జూపు లవంగమంజరీ 
గురు_స్త్వనిం జూపవె కుందబ్బందమా, కరీం దవాస్తోరువు.గంటు కారికా.1078 

సృగ్విణి. భామినింగంటి వేబంధుబంధూకమా,భూమిజంగంటి వేపుమ్చీ తాశోకమా 
కామినిం గంటివే కృమ్రకోల్లారమా, రామ వీఖ్నీంచితే రమ్య మాయూరమా, 

నా, వుల్లి శిత్రకి మూధవఏ్ కురవవమూ నుందారవమవూ మాలతీ 

వల్లైమంజునికుంజ మా కుటజనూ వామాశీ. వై దేహీ నా 
యుల్లం బారటపెట్టి నేడు చనె నీయుగ్రాటవీవీథిలో 
ఫుల్లా బ్ఞాతీ నెజింగ లేని చెపునూ పుణ్యంబు నీ కయ్యెడిన్. 1075 
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అని యనేక ప్ర కారంబుల నయాస్టీశ్ర ముంబునం గలతరులతల ఖగమృగంబుల 

వై బేహి నడుగుచు నెందునుం గానక. 1016 

కే. తోయ జేకుణ నీ వేల దూరమునకుం బరువు లె శ్తెదు నాకుం గన్పడితి వీవు 

పంతమున భూరువాంబులశెంత్ జాంగ, యిపుడునాతోడ ఛావీంపవేలనెవుమ, 

కే. కమలముఖ హోస్యుశీలవు గావు నీవు, మించి యీలాగు న న్నువేతీంచె చేల 

ణే, 

యు, 

కాంత సామోందం దొల్లి ంటికరుణ లేచె నిలునిలుము పోయె చేటికి నీరజాశ్నీ. 

చారువీతకా శేయవ, స్తం బుచేతం 
బద్యలోచన నూచింపం బడితి విప్పు 

జొంటిం జనునిన్ను విశీంచుచున్న వాండ 

జనరు నామోందం గల దేని నిలువు మింక, 1079 

॥ ఎచ్చటి -శ్రీగ జే కువలయేతుణ పల్కవ చేల కోమలి 

ముచ్చట లాడ రా నలదె మోహనరూవీణి యల్క_6 బూనిన 

న్నిచ్చటం బానీ పోవం దగే మధురాధర యూవనంబులో 

నెచ్చట నున్నదానవొ మహీసుత చేగమి మోము. జూపవే. 1080 

అని పెక్కుగతులం జీరుచు, వినతాంగి మృదూ క్తి చెవుల వినంబడ కునికి 

న్మనమున నాందోళించుచు?, గనుంగొనల నశ్రులొలుక 6 గొని ట్లనియెన్ , 

. వీలిచిన€ బల్కు. 'జంతయును ఛీశతమృ గేమ్ ణ యివగ్గనంబులోం 

గల దనువమూట సందియము గావున డాకుణరాశుసాధము 

ల్బలిమి గృనించుటో మొొంజుంగ్ పట్టుటయో మణీ చంపుటో రహా 

స్థలమున చాంచుటో యొకటి తథ్యము గా కింక వేణి యున్నటె. 1082 

అని నో శెంజకలగం బాదము అగ్టికశ మే నాకంపముం జెంద లో 

చనయుగ్యం బక్తిశోకరోదనముచే సంధా్థరుణ చాయలో 

నెన మై యొప్పల మాట తొబ్రుపడ నెంతె చిశతమోవాంబు పై 

కొన ఫాలంబున. జెన్ముట తొడ మ సంతో ఫీకృతన్యాంతు డై. 1088 

. కనుంగన మోడు నుస్సు రను. గంపము నొందు. గడుం దలంకు హో 

జనకకుమారి యంచు. బలుచంనము న్పిలవించు లక్ష్మణా 

నన జసుగంధిజాడం గనవా యను మౌాటిక్ం జీరు దైవమా 

యను వని తావియోగ౫జనితొ ర్తి దవించు చూ రాము డయ్యెడన్. 1084 

సోలుచుం జింతా భరమున, వ్రాలుచు6 గె దండ యిడున వరజునిమేనం 

దూలుచు శో కాంబునిధిం, చేలుచు మూరలుచునురల (చెలియుచు మణియున్. 

= కడ నలు. డన జర సెక్స ౯ వచ్చు సటంచుం జూచు నే 
మలా 

యిక్కువ6 జిప్పు చై నను మహీసువ చ డు గ్ యూలకించు నే 

లు శ న ర మ సి అ నొ 
దిక్కు తళుక్కు మున్న సుడతనుణ మైజగ గొ వలంచు లో 
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నక్క_జ మైన మోహామున నార ,సునాథు(డు ్రాంతచిత్తుం డై. 1086 
* అట్లు దురంతేచింతాభరంబున నమేదినీకొంతుండు కాంతా న్వేషణతత్పరుం 

జె కొండొళసే సయ్యా శ్రృవుసమిపంబునం గల కె లంబులును గిరిప్పస్తవ 
కాంబులును నదీనదంబులును 'బుష్పపల్టవో చేతంబు లై సంచారయోగ్యంబు 
ల నవనంబులును విషమంబు ఛై నకాననంబులును విలోకించి యొందునుం 
గానక కోకసంత ప్పచితుం డై రాకసభతుణంబుకొటకు నాచేత విడునం 
బక్షి యె. గావున నవ్మహీపు త్రి పథికనంఘంబుచేతం బరిత్య క్త యె బహుబాం 
ధన యగుయువతిపగిది రాకుసుబచేత నిక్క_ంబుగా భత్నీత యయ్యె నని 
తలంచి వలయకంకి ణాంగద భూవీతంబులును జారుపల్ల వకోమలంబులును వేప 
మానాగంబులు సై నతదీయబాహువ్రలును జంపకవర్ణాభంబును గ్రా వేయ 
కోధితంబును గోములంబు నై నతదీయకంఠరబును బద్మవ త్ర ని భేతృుణంబును 
సంపూర్ష చంన్రప్రతిమంబును శుభడంతొష్టంబును రుచిరనాసంబును జూరుకుం 
డలంబు నై నతదీయవదడనంబును మనంబు; సంస్కరించి యివి యన్నియు రాశు 
సులచెత భశ తంబు అలయెన్స్ నొకో యని తలంచి నానాప్ర కారంబుల విలపీం 
చుచు శూన్యం బెనయా శ్రనుపకంబును వీతానిరహీత ాునపర శాలయును . చె స్టో ర ౯ విధ్వ_స్తంబు ఖై నయాసనంబులును విలోకించి యస్వస్థవ్చాదయుండును ననిపష్పు 
న్నవునోరథుుండు నై భుజంబు లెత్తి మాటిమాటికి నుచె ఎను వరమున సీతం 

యా జ్రుచు బత్తణున కి టనియు. 105% er ద 

= అనఘా యెక్క_డ సీత యేవిమయనుం దాస కీతో నున్న చె 
వరిని చే భవ్నీత య య్య నెవ్వాండు వడి నాకమాశీ గొంవోయ శో 
భనఇచారిత్రను నన్ను. బీతి భజియింప న్వచ్చునే యింక నా 
మన మానందరసప్రవాలహరీమగ్నంబు నై యొప్పునే. 1088 

. అని పనికి నీత నుచ్చేశించి. 1099 

నాచి త్రము చెలియుట కిపు, డీచాయలం డరుపొంత నెక్క_డ నున్నా 
యో చాలును బరిహోసము, నీచక్కందనంబుం జూవి వెజే. (బోవు మికన్, 

. న్వాదులోచన నిను గూడి సంతతంబుం 

గరము క్రీడించు మృగళాబకములు నేండు 
నిన్ను. గానక కన్నుల నీరు గమ 
ఛాష్టన మొనరించు చున్నవి యా క్రమమున. 1091 
అని వలికి వెండియు లయ్మణు నుగ్గేశించి 1092 

. వీత తేనినాకు సిరి యేల బ్రైతు "క్రీ, ప్రాణ మేల పూజస్ట్రరాజ్య మేల 
త డిఏ ఆయూోగజనిత తాపాన్ని చేం గ్రా మేను బాయు టిదియ మేలు గాచె, 

. జానకీవియాగజనితా ర్రిచే డన్పీ, మృతుండ నైన నన్ను. ద్రిదశళలోక 
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మందు రాజవరుర్ణిం డైన నుజ్జనకుం౦డు, చేడు మూాడషిం గలండు నిక్కునముగ, 

వ, మజీయు6 బరలోకగతుండ చై ననన్ను విలోకించి మజ్ఞన కుం ఉగుదశోరభుండు 

చతుర్ల శవత్సరంబు లరణ్యంబున నుండు మని నాచేత నియాజతుండ వై తి 

నక్కాలంబు పరిపూర్ణంబు గాకమున్నె మశ్చకాశంబునకుం జనుచెంచిజిపి 

కామవృత్తుండ వనార్యుండవు మృ హా వాది వెతి వని ధిక_రించుం గాడే యని 

పలికి యంతకంత కగ్గలం బగుశో కా వేశంబున. 1094 

ఉ. మానిని దుష్టచిత్తుం డగును స్తు సని శాశ్యతకీ క్రినో లె నళ 

దీనుని భగ్నకామితు నతివ్యథి తాత్ముని నో కలీ డ్రితుకా 

గాననమందు. బాసి లఎనాముణి యెక్కడి శేగితే నినుం i 

గానక యున్న నాకు బ్రతుక న్వశమే వెసం బ్రావ రాం గదే. 1095 

వ. అని యిట్లు సెక్కు_చంనంబుల సీతాదర్శనలాలసుం డె పంకనిమగ్నం బె నకుం 

జరంబుచందంబున నిశ్చోప్టితుం డై పఏఐపించు చున్నరఘుపుంగవుం జూచి 

తదీయచితానువర్సి యగులకత్షణుండు తత్కాలసద్భృశం బగువాకంబున 

ని ట్లనియె, 
1096 

చ. ఇది బవహాుుకందరోపలమహీారుహూ మైనననంబు సాతమ 

నదికి జలార్థ మేగెనొ వనంబునకుం గుసుమౌార్థి మేగనో 

మది బెలియంగం బూంబొదలమాటున నెచ్చట డాంగి యున్నదో 

'వెదకుము నన్ను6 గూడి రఘువీర విపాదము నొంద నేటికిన్ . 1097 

ర్త మ్రియవనసంచారయు. దృద్ద యు వనసంచారకోనిదయు వనవాస 

(ప్రీయయును గావున జనకత,నయ యెచ్చట నున్నదో వనంబున నిపుడున్. 

తే. కమబముు'6 గోసి తెచ్చుట కములపంక, జూకరంబులచెంగటి కర్ణి జనెనొ 

స్నాన మొనరించుటకుం బ్రీతి నదికింజ నెనొ, వెదకుదముగాక శోకింపవెజ్దితనమె. 

"తే. అనుచుసౌహార్చమునం దమ్ము(డాడి నట్టి, మాటకొక్కి తధృతింబూని మనుజ నాథం 

డతండు తానును నవ్విపీనాంతశరమున, మరల వెదుకంగందొడంలగెస మ్హైన వలీనిం 

ఉ. ఆరఘువర్వ్యు లీకరణి నవ్వపినంబున నానగాళిలో 

ఫఘోరమహీ ధ్ర కంవరనికుంజసరిక్పర సీవనాళిలో 

నారసి సీతం గాన కపు డా ర్రిం దపించుచు నుండి రంత నా 

ధీరుడు లత్షణుండు వగ చేర్చుచు రామునితోడ ని ట్లనున్. 4101 

ఆ. ఓీమహోనుభావ యీమౌడ్కి_ క్లోకింప, నేల బలిని గట్టి నేలం గొన్న 

చక్రపాణిపగిది జానకిం బడ సెదు, ధైర్య ముడుగు టిదియు. గార్భ మగునె, 

చ. అన విని రాముం డాస్యమున నంటినవిన్న (దనంబుతోడ చే 

మృ్మనమున శోళముం గదుర మాటలు తొట్రువడంగ లత్మణుం 

గని వన శె లకోందరని కాయము జూచితి నిందు నెచ్చటం 

77 
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గనుంగొన నై తిం బ్రాణములకంకు గరీయసీ యెనజానకిన్, 1108 
వ. అని యిట్లు బహుప్ర కారంబుల విలవించుచు సీతాహరణకర్శితుండును దీనం 

డును కోకస మావిస్టుండు నగుచు నొక ;-ముహూ గ్ర రంబు వపహ్వాలుం జై ధ్ర 
రస్టంబు వదలి గాంఫీరంబు. విడిచి గొరవంబు దొలంగం బెట్టి చేష్టలు వ మాని 
యెబజుక్ నుజచి యనసన్నాంగుం డై తీ త్తఅంబున సాశెసాశేకు స్య ౦బుగా 
వేండినిట్టూర్పులు వుచ్చుచు జూనకీం. చేరని యు-వ్ర్రైర్నాదంబున రోజ 
నంబు సేయుచు నంయతాంజలి యె డై తృణుండు కోకాష పనోదకారణరిబు లైన 
యు పళతమనవాక్యంబుల చెంత యను నయించిన నూణిడీబ క్ర నీతావియోనజనిత 
వా మోాహోపవహాత చేతనుం డై మాటిమాటికి రోడనంబు చేయుచు దురంత 
చింతా భరంబునం దూలుచు మదనవపరవళుం డె జానకిం గప్రెదుట నున్నడా 
నీంగొల దలంచి యేవ సంబోధించి కోకగన్షదకోంతుం డ్ యిట్లని విలకించ, 

చ వనకుసుమ ప్రియత్వమున వారిజలోచన నీవు ముంగలం 
బనినడి యూయశోకవిటపంబులమాయిన మే నొకింతయుం 
గనంబడ కుంక నిట్లు జనక్ కన్నీ తినాధతనూజ యుండగా 
జనునె మనంబులోం గడువిపూవము పుళ్టెడు రము చెచ్చెరన్. 1105 

క, కదలీనిభోరు కాండము, లవలునం గదలీమహీ సీ డవాంబులవెంత౯ా 
వదలక కనంబడుచున్నవి, సుదతీ వెస రమ్ము నాకు. జూడ నప్టళ మే, 1106 

సీ, వనిత నీకుచముల శెన యని డాయగితో సనమలపువ్పమంజరుల చెంత 
సుదతి బాసానులకు జో డని చేరితో వికనితను గాల్నే వల్లి కల చెంత 
నింతి నీమూనికి వీడని డానీతో రమణీ యన నపల వనముల చెంత 
డరుణి పాదములకు సరి యని చేరతో కర మొప్పుమెట్టదామరల చెంత 

“తేయువతి పరిహాసమునకు నన్న్నూంటివిడిచి, వివినమునడాంగుటిదియువి వేకమగు నె 
మగువ యూపరిహోసంబు మాకు బాధ, చేయుచున్నది చయ్యున. జేరరావె. [10% 

తె, అంబు జేకుణ శ్రాంతుండ నై ననాకుల గరము పరిహాసమున నేమికార్య మిప్పు 
చెలమి నినుగుడి యున్నచో ని నిచ్చంద్రి వీ త్రి నొసయగుచేనాకునినుంగానకున్న బోటి, 

క, పరిహాస ప్రియ మగుటయు, నిర వొందంగ నీదులీల మెజటుంగుదు నైనం 
దకుణీ యా శ్రచముపషథమునం బరిహాసము దగదు వీటం బరువడీిం జెల్లున్. 1109 

ఆ. అక్కట నన్ను నేండు పరియాచకమాడుట శేనగాళిలో 
నెచ్చట నున్నదానవొ మృగేకణ నీ విట లేమి జేసీ నల్ 
దిక్కులు నిష్పభత్వుమున దిక్క_తి యున్నవి పర్ణ శాలకు౯ 
గ్రుక్కున వచ్చి మెచ్చి ననుం గసౌయలిటం జేర్చి ముదం బొసంగచే. 1110" 

చ. అని పలుమాజబఖుల6 జీది విభుం డవ్వల లత్ముణుః జూచి తమ్ముడా 
యనయము నీత నిక్కము ని ఫాటుల చే వ్యొత యయ్యం గాక యుం 



వ 

G. 

ఆరణ్య కాండ ము. 611 

డినం దను జీరం బబ్క.దెవనికా మృగ యూథము' శోకబాప్పముల్ 
కనుంగవ నించుచుళా జనకకన్యక పోయినజాడం టెల్పెడిన్. Litt 
అని వెండియు సీత నుద్దేశించి, 1112 

అక్కట నన్ను ఘోరవివినొవని నొంటిగ డించి చేడు నీ 
వెక్కడ శేగికే కువలయేకుణ నీ విట రాక్షసాలిచేం 
జిక్కుచు నుండ. గ కయి వళీకృతసద్విషయస్థలోక' ర యె 

వొక్కు_చు నుండు గాదె తనసూనుండు రాజ్యము చేలు చుండలన్, 1118 

శే, నీవ పోయిన తెరువున. బోవు టం తె, గాక క్రున్నుజుం బురి కెట్లు నాకు బోవు 

టొప్పు నటుతె నం గడు నిర్ణయుండు ఏీర్య,హీనుండని లోకమెల్లన న్నెన్నికాన దె. 
రా లు య a“a 

ఆ. వారిజావీ మును భవత్పమన్వితముగ, రమణ వచ్చికిని బురంబు విడిచి 

క, 

sh 

నిన్ను విడిచి యకట నేం డె ల్తెజింగునం, బురికి నేను మరలం బోవువాండ. 

వనవాసము సలిపి పుం, బునకు మరలం బోయి యచట బుతీ తృిన్నేహాం 

బున గుశల మడుగు జనకుని, గనుంగొన నేపగిది వోప గాల నకటా 1116 

మజియు నవ్వి దేవావల్ణభుండు నీతావిరహితుండ నై ననన్ను విలోకించి పుత్రి 
కాస్నేహసంత పుంజై సీక్కంబుగా మోహవశంబునొందునని నగచి పదంపడి 

లతుణు నాలోకించి 1117 

. నీరజూఖీ లేనినెలవు నాకం కైన, శూన్య మగుచు నాకుం జూడ నొప్పు 
గాన వీటి కింక చేను బోనం జూల, బేవి యట్లు యిచట. బోవువాండ. 115 

. జూనకిని బాసి నిమిషం, బే నను జీవింపం జాల నటు గావున న౯ 

గాననమున విడిచి యయో, ధ్యానగరికి. బొమ్హు నీవు తల్గులకడకున్. 1119 

సీతాపతిచేత నను,జ్ఞాతుండ వై తీ విం బుకమిం గావు మనుచు వి 

ఖ్యాతిగ భరతునితోం జెపు, మాతశేమతిం గౌంగిలించి యస్మవనుమతిన్ .1120 

. జనని సుమి త్రయుం ₹కయు, ననఘా కౌసల్థయును నయంబున నభివం 

దనపూర్వకముగ నీచే, ననిశము రశ్నీంపం దగుదు రనఘవిచాగా. 121 

. కావున నావా .ర్హ్రయు సీ తావృత్తాంతమును జెప్పి తగ మజ్జనని 

న్వావిరిం బ్రో బోచుచు నుండుము, పాననగుణ దుఃఖమునకు చాల్పడ కుండన్. 

. అని రఘుపతి దీకుం డె డై జనకజ నెడంబాని కోకసం తాప ఏభ రం 

బున విలవీంచుచు నుంకం, గని లత్ష్యణుం ౫ ధికశోక గకర్శితుం ఉయ్యెన్ * 1128 

. ఘోరవిపాదచిత్తుం కగుకూరిమితేమ్మనిం జూచి రాముండుకా 

దారుణశోకత పు డయి దై నము దోప శోకాచాప్పుముల్ 

గాజల వేండియూర్పు సెల న విసనో చిత భ 0% ని ట్లనెం 

గూరినమోవహా తాపమున౦ గుందుచు కోచనపూర్వకం? బుగన్ i124 

. ఆతతవె భవోచితుండ నయ్యును నోకముమిోండ నౌక మూ 
యె 
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రీతి. దపింపంజశేయ సకరీరుడ నె మని యుంటిం గావ్రునం 
బూతచరిత్ర చూడ నను బోలినదుమ్మ ఎతకర్శకారి వ్ 
ణీతలమందో చేజాకందు నిక్కము లేండు శీ తీశనందనా. 1125 

G, తొ ల్రీంటిపాపకర్డ మిటు తోడుతం జేకుజె నాకుం గానిచోం 
దల్లిని జుట్టల న్విడి చి తండ్రి నీ రాజ్యము గోలుపోయి సొం 

పెట్టి( దోోజంగి కోకమున ౩ నిచ్చట గానిలు చుండ మిదం బౌ 

టిల్లునె' యి ట్లరిణ్యముసన డెప్పం మైనసతీవియో౫మున్. 126" 
కే. కడం కీ సీతావియోగదుకి ఖంబువలనం, గెరలి తొల్లి టెబహువిధ క్లేశ మంగ 

మేర్చుచున్నది లక్షుణాయింధనముల, చేత నుద్దీ ఫ పు డగుతీవ్రశిఖయుం బోలె 
లే.రక్క సుల చేతిలో. బడి రాజపు త్రి , తనదునుసగ్టిరభామణత్యరబు విడిచి 

సాధ్యసంబున "నేం డపస్వరముతో డ్స్. నుగ వనమున విలవించుచుండు. గాబె 

ఆ. అకట లోహి తాఖ్య పారిచందన౦బున, కనుదినోచితంబు రై నయువతి 
వృత్త తవీనకుచము తెంతేయు రుధ్గిరసీ,_ కంబు. లగుచు సౌబగు దప్పి యుండు. 

. చ. కమలపలాశ లోచనము కౌముదికానిభవారుహాోసయు 
కము మణికుంచ బోజ్ఞ ప్రలితగండ ము కుంచి చితనీల కేశ పా 
శము మృదు భావ ణం నగుజానకి మో ముపర _కృచంద్రబిం 
బము, క్రియ నుండు నేం కసురపాళినశంగత యాట చెంకేయున్. L180 

చ. ఘనతరహోరశోభితము కాంతప సయోధరయుగరంజితం 
బను పను హే బామకంచుకసమనిగ్టత మై యల రాశుమేదినీ 

తనయయురంబు నించి భయద క్రిం యం దద్రుధిరంబు శోణితా 
శను లగురాతసాధములు చయస్టనం సోలుదు "లేమి సేయుదున్. [181 

& ఆయత కాంతనే త్ర యగునాగజగామిని న మద్విహీన యె 
పాయక నిర్ణనం 'చయినబంధుర కానన మందు నొంటి ౩ చై 
కేయులచేతం జిక్క్ యతిప్ నతం దత్చరికృష్యమాణ ర యు 

రాయిడీ కోరగంజాల కల క్రాంచిగతి న్విలవించు'నే కదా, 1189 
చ. ఇరవుగ నన్ను గూడి తగ సీర మణీయకళిలాతలంబునం 

శరము సుఖోపవి ప్ల యయి క మ్మళుచిస్క్మిత యె సుహాన యె 
పరల నుడారలీల యగు భామిని న నిన్నటు చూచి మున్ను ఛా 
సురబహువాక్యజూతమును సొంపు దలిర్ప వచించునే కొదా 1188 

నీ, రాజకుమార యా రాజాన్య సలిలార్థ మలగాతమినది కరి? నొహ్కా 
జలజూవ్న్ పంకి జంబులూ దెచ్చుటకు( “త్రీతి సరసీచెంతకు వేడ జనియే నొక్టా శారుపువ్బీత వృత పండమండిత మైన యీవిపినంబున శే” నొక్కా 
కమనీయతిరపుపష్పగంధబంధుర మైన పూంబొదరిండద్ధ్రకుం బోయె నవ్యా 
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ఆ. అతివ చాల భీరు వగుట మున్నెన్నండు, నన్ను విడిచి యొంటి నదికి సరసి 
కటవి కీరములకు నరుగదు నే. డెట్టు, చనియె నాతలంపు సత్య మగునె. 1184 

ఉ. లోకకృ తాకృతజ్ఞుండవు లోకబు తాన్నతకర్తసాశ్నీ న 
స్తోశవిభావసుండ వజితుండవు వేనరుయుండ వీవు పు 
ణ్యాకర మిత్ర, సీత వాత యమయ్యొనొ శే కిపు జెందుం బోయెనో 
శోకవళుండ. నై మిగుల స్తుక్కెడు నా కెజింగింపు సత్కృపన్. 1185 

చ, అవిరతభ క్తి వేండెద నరాహీసుపర్ట్పుజగంబులందు నీ 
కోవిదిత మైనయర్థ మరయంగ నొకించుక లేదు దానవు 
లుగ్టవతి వారించిరో ౫డపిరో వనవీథిం జరించు చున్నదో 
పవన రయావాతోపవన భామిని పోయినజాడం జెప్పుమా. 1186" 

వ. అని బవా ప్ప కాగంబుల వోకాధీన చేహుం డై విసంజ్లుండుం బోలె వలవీంచఛు 
చున్నయన్నం జూచి యదీనసతు[ం డగులత్ముణుండు న్యాయసంస్థితుం జైకా 
లోచితం బగువాక్యుంబున ని ట్లనియె. 1187 

తే.అధిప శోకంబు విడిచి కై ర్హంబుం బూని యుర్వినందనివెదుకంగ నుత్సహింపు 
మరయ నుత్స్చావూవంతులుధరణి నెట్టి, దుష్క_రపుంబనులం దై నం దొ ట్రువడరు 

క అని లక్రుణుండు పలికిన, విని విభుం డచలుండు గాక విరహజ్వరసం 
జనితార్తిం జాలం దూూలు.చు, ననుజన్తునితోడ మరల ననియె( గ్భపణు( డై. 

మ. సుదతీరత్నము పద్మముల్ గొనుట కై సొం పొండంగా గౌతమి 
నదికిం బోయెనొ తత్సరకపులినసంతానంబుబం జూచి న 
చ్చెదవా యన్న నతండు పోయి మదిరాతీం గాన శేతెంచి గ 
ద్దదకంళుం డయి యన్న కి ట్రనియె సంతాపంబు వాటిల్లంగన్ . | 140 

ఎరుథు రాముడు నీతాన్ఫతాంతమును గోదానరి నడుపట. చుశుం 

వ. దేవా తీర్థవతి యెనగోడావరికిం బోయి త త్తీక్టంబులయందు వెదకీ యెందు 
నుం గాన నైతి నెంత చీరినం దద్వాక్యంబు విని రా దయ్యె మిరు సని వెదుక 
వలయును. 1141 

క, నావిని రఘునాథుండు గోదావరికిం బోయి చాల ధరణీసుత న 
చ్చో వెదకి కాన కతిశో,కావిలశేశస్కు_€ డగుచు నన్నది నడిగెన్. 1142 

చ, అడిగిన నెట్లు భాతచయ మయ్యను పోయనచొ ప్పెజింగయుం 

గడువడిం జెప్ప దయ్యె నటు గొతమియుం గలుపాక్తు. డాదశా 

స్యుండు సుడి వెట్టునో యనుభ యోడ్లతితో వివరింప దయ్యె న 

ట్లుడుగి కు చెప్పు మోవని. సముస్ధత్ భూతము అంత చెప్పినన్. [145 

వ. ఇట్లు నిర్తుత్తరుం డై రాముండు లత్మణు నవలోకించి. 1144 
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చ జనకజవా ర్త నించుక్యు సమ్మతి సీనది సెప్పు దయ్యె నే 
జనకున కేమి చెప్పుదు. బ్రసన్నతం జుల్లికి నేమి చెప్పుదుం 
గని కని 2వ మెంత యపకారము నా కొనరింా నేగతి 
న్షనియెద నెందు జొత్తును వనంబున నెట్లు వసింతుం దమ్ముండా. [115 

చ. హీతులను బాకి రాజ్యము నహీనబలంబును గోలుబోయి యా 
గతి గవానంబులోం. దపనికై నడి నాకలము న్భుజించుచు౯ా 
ధృతిం గని సంచరించుచు. దుది నృతి గోల్పడి ని ద్రలేక్ దు 
రతి విలవీంచు నా కిచట రాత్రులు దీర్ధము లై చనుం గదా, 1146 

క, జూనకి గనంబ డెనేనియు, మూనుగ నీకుజములందు మందాకీనియం 
దీనగమొంయందు జన, ఖ్ఞానములం దిచ్చకొలందిం జరియింతుం గడా. 1147 

తె, ఈ మృగంబులు సారెకు నామొగ౦బుం 
జూచచెడు మహీజు వోయినచొప్పు చెప్ప 

నిచ్చగించిన కి య దదీయేంగితములు. 
దోంచుచున్నవి దుర్తన దూర కంక. [148 

కొ. అని పలికి విభుండు సతి వొయినచం వము. జెప్పుం డనిన మృగములు నభముం గనుంగొనుచు వేగవవ్ ణమునకుం జనియె నృఘూ త్తమునిం గనుంగొనుచున్. 
చుడు లత్షుణుండు రామునికి మృగ ంబులు వీకజాజం రెల్చుటను జెహ్వుట. ఠ్రైత్తుం- 

వ. మటియు నన్వీనమ్మ గంబులు లీష్రుంబున లేచి దజీ ణాభిము ఖంబు బలె నభ స్థ 
లంబు వీలోకించుచు రావణుండు వె బేహినె త్రికొని చనినమార్లంబు (బట్టి రాను భద్రు, నవలోకించుచు దత్నీణాభిముఖంబు గానర? నేకారణంబునమృగంబులు 
దశీణదిశను దశీ ఇదిగ్న్భూమిని విలోకించుచు డశీ ణదిశకు బరువు లె ళ్తె 
న క్కారణం౦ంబున నామృగంబులు లత్షుణుని చేత గృహేత చేష్టార్థంబు లయ్యె 
నప్పు డాల మ్రీణుండు మృగంబుల చేష్టా భి ప్రాయం బు వచనసారంబుగా వీలో 
కించి యన్న కిట్టన్ యె, 

1150 
దుడ్డు. రామలక్ష్మణులు మృగసూచికేమార్షమున సీకనువెదకుట. శ్రుశ్రుం- 

వ్ కాకుణ్ణ వర యామ గంబులు మాచేత నవనిజావ్భ తాంత మడుగం బడిన వగుచు దశీణభూమి నందంద వరాపుచు యామ్యదిశా భిముఖ్యంబుగా 
బోనుచు నున్నవి భూఫుత్రి, పోయిన జాడ గానలయు విచార ముడి వెడకుదమాయన్న విని రాముం డగుంగాక యని వేగ యనుజసహాయ. (డగుచు 

తే,.దశీ ణాభిముఖంబుగా దావమెల్ల (౧గలయంజూచుచుంబోయి మార్లమున నొక్క జాడ రాలిన వ్రావ్విరిసరులు చూచి, మనుజవిభుం డిట్టులనియె లత్ముణునితోడ, 
క, మానుగ నీకసువుంబులు, జానకి ధన్నిల్ల సందు సవరించిన వి 

క్కానల నోచే డత్తము, వైనవీ గులు తెటిగికొంటి ననఘవిచారా. (152 
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వ. చుజ్లీయు నిక్కుసుమంబులనన్లూనత చేత సూర్యుండు ననపనయంబుచేత సమి 
రుండును ధారణంబు చేశ ధరిత్రియు నీ నీమువుషరు నాకు బ్రీియంబు సేయుటకు 
నావచ్చునండాంక రవ్నీంచు చున్నవా రని తలంచెద, 1158 

తే, అనుచుం దమునితొనాడి యధిపు. డొక్కు. లమునుగాంచి గరినాథ జనకకన్యి 
సేమ మెణీంగింపు మని పల్కి చెప్ప కున్న, నై కోవీంచి దానికీ నిట్టు లనియె, 

చ, గిరినర నీతచంద మెటింగింపుము నీ నటు జల్న వేని దు' 
ర్భరశరవహి హ్న్ేత నిను భస్మము. జేసెద నిర్జరంబులుం 
గరము నవాంబుహీనములు గా భవదున్నత మేదినీకుహో 
త్రే_రములు పర్ణ పీనములు గా నొనరించెదం జూడు వ్రేలి ఆన్, 115ర్ 

క, పరువడి నీసానువ్రు జీ, ముణీ( ద్రుటితాశ్ల ములు గాక మున్నె సువక్షాం 
బరభారిణి పూవూభను, సురు చిరగాత్రిని మహీ జ( జూపుము నాకున్. 1156 

ఆ, చూప వేని యిపుడె నునిశితశరవహ్ని, * భూరితరులు శిలలు నీటు వేసి 
చెలగి నిన్ను నేం డ సేవ్యంబు. జేసెద, గాతమిోారయంబు గట్టి వై తు. 1157 

క, అని పలికి విభుండు కన్నులు, ఘనతరరక్తాంబుజముల కైవడి నలరం 
గనుంగొనియ మ్రల నిడువ్ర, తనరుదకాననునిఫర్యము భారుణియందున్. 

"తే. కాంచి య యంతట వెండియు. గలయవె రాముకాంవీ శియునుచె దై త్య రాజకృష్ణ 

యును బ బ్రభోవితయునుబ్ర, క. న, జనకనందనిఫపదములజూడ( గనియె. 

వ ఇచ్చు రాముడు ప్రవృత్తి తనిణె పంబ ఛై నవై వై దేహేరావణుల చరణ నా్థసస్థానం 

బులు విలోకించి తేత్సమోాపంబున భగ్నం జై బె సడి యున్నభాసంబును దూోణీరం 

బును బహ్బుప్ర కారంబుల విశీర్లం దై. నరథంబును ఏలోకించి సంభ్రాాంత 

చిత్తుం డై ప్రియవాది యగులతేణున కి ట్లనియ. 1160 

చ, అనఘ నముహాశపు క్రి వివిధాభరణంబుల హేమవింటున్రల్ 

మునుకొని గంధపువ్పసరము జ్ఞర నంతటం జూడ నొ ప్పెడికా 
ఘనము ర క్షబిందువులు గానంగ నయ్యెడి దై త్యపాళిచే 
జనకజ కాననంబున నిజంబుగ భతీ త యయెరిం జూడలోన్. 1161 

రుడు రౌము6డు జటాయావుచేత భగం బెనరాపణరథంబు 6 గని వితర్కి చుట: యుతం 

చం గుజుతుగ భూమిపు త్రికొజుకుం గలహీంచి నిశాటు లిద్దటుం 

బొరింబొరి బాహుగర్వ్షమునం బోరినచందము దోంచెం గానిచో 
నురుతర హేమభూవి.తసముజ్ఞ లచాపము భగ్నదండ మై 
నిరుషమఘోరభంగి నవనిం బడియుండంగ నేల ఇెప్పుమూ. 1162 

క. తరుణాదిత్యనిభ ంబును, గురుతరవై వై డూర్యరత్నగుళికాచితము 

న్నీరుషమసువర్ల కవచము, భరణిం ౬ బడి యున్న దిచటం దమ్మండ కంచు, 11:8 
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తే. సుకుచిరము దివ్య మాలో పశోభితంబు, శతశలాకంబు నగుసికచ్చ త్ర మొకటి 

వ. 

UK 

Un 

భగ్నమణిదండమై థధరంబడి వెలుంగు, చున్నదిచ్చటం గంటివె యురుగు ణాఢ్య, 

ముటీయు గాంచనమయతనుత్రాణంబులును విశాచవదనంబులును నుహాకా 

యంబులును భీజొచాసంబులు నగుఖరంబులు గతీ ప్రాణంబు లై పుడమిం బడి 

యున్నయవి దీ ప్రపావకసంకాశంబును ద్యుతి మంతరబును సమరధ్వజో శే వేతంబు 

నగుసాంగ్రామికరథంబు భగ్నం బె చేలం బడి యున్నది చతుశ్ళతాంగుళ 

పరిమితంబులును దపనీయవిభూపీతంబులు నగువాణంబులు ఖండితాగంబు 

లై* యభిహతంబు తై వి ప్రకీర్లంబు ల రాలి యున్నయవి కరపూర్ణంబు 

లగుతూజణీరంబులు విధ్య సంబు లై పడి యున్నయవి పగ్గంబుయిను దోత్రం 

బును గేలం గీలించి సూతుండు నుతుం డై డె పడి యున్న వాండు నుణిరత్న 

మయంబు లై నదివభావణంబులరజంబు పుడమిం గప్పి యున్నది సోప్టీష 

మణికుండలు లగుపురుము లిరువురు విగతప్రాణు లై చామరహాస్తు లై ధరణిం 

గాలి యున్నవా కివి యన్నియు సురానురోచిత హాధనంబులు గాని సర్వసా 
మాన్భాంబులు గావు కావున, 1165 

కూ రాత అఆ నవనుజులు, ఘోరంబుగ న్సీత్త నె త్తికొని పోవుటా చే 
[ శక క 
కారయ? జంపుటొ మ్రింగుటూ, కాజీయపెట్టుటొ నిజం బొకటి తలపోయన్. 

. కావున లక్షీణ యసురుల, తో వై రము మిక్కుటముగ దొరకొనె నాకు 
న్భావింపంగ మచ్చురముల, య్య తమానలయ మరావుసంబుగాం గలదింకన్. 1167 

. పరల ధర్మంబు గాక్షసాపవ్యా త యైన, యుర్వినందని రశ్నీంపకునికి భర్య 
మూపదలయందు రతుకం బనెడున్యాయ, మది విబారింప నేడు నిరర ర మయ్యె, 

. అలయక యనారతము వే, ల్చ్పాల నారాధించు చుందు మొనసినభ కిం 

బలలాశనవాత యగుమై, థిలిం గావల దలంహ డొక్క బేవుం డై నన్. L169 

. వత్సా కారుణ్యపరుం డగు వా6డు సర్వలో శేశ్వరుం ౫ నను మహోళూరుం డై 

నను వానిం జూచి సర్ఫభూతంబులు తత్స ఏ ఛా వాపరిజ్ఞానంబువలన నశ కుం డని 

తలంచున టగుటం జేసి మౌర్చ వాదిధర్భ్యయు క్షుండును దాంతుండును లోక 

హిత యుక్ర్తుండును గారుణ్యపరుండ నై ననన్నుం ద్రిద శేశ్వరు లందజు నిర్వీ 
రుష్టం డని తీలంచు చున్నవారు గావున న న్నధిగమించి మౌార్చవాదికంబు గు 

ణం బైన ననిష్టసాధనత్వంబున దోషం బై పృవ_ర్తి్లె నిప్పుడు చంద్ర చంద్రి 
కల మావి సముదితుం డె న జై ససూర్యుండు చేజరిల్లేనచందంబున సరగుణంబుల 
నడుగునం ద్రొక్కి_ మళ్చే/ తాపంబు సకలరతీో భాతగ ణనాళంబుకొఆకుం బ 

క 

, సురగరుడో రగవిద్యా, ధరచారణసాధ్య దై త్యదానవయమా 

సురసిద్ధతుపి.తు లందొ, క్కరుం డైనను సుఖము వడయంగాం జలం డింక్న్, 



శే, 

లో 

sil. 

ఆరణ్యకాండము. 
617 

అయుడు రాముడు శ్రోభం బనలందిం చి త్రై లో క్యసంహారంబ
ు 6 ఊసెదననుట. శుభం 

శాతకరముల చై )లోకచరుల గమన 

ముడీపెద నభంబు న,స్ర్రృసముత్క_్రరమున 
Lo 

నిరవకాశంబుం జేసెద నీరనిధు* 

నెల్ల సోమీంపం జేసెద నీతణమున. 
[172 

సౌమిత్రి, విను నేండు సన్నిరుద్ధ గ్ర వా మావారితో డునిశాకరంబు 

వి ప్రనష్టానలవిధు మరుద్భాస్క ర చృవి
యు సంతీవాసాభి సంనృతంబు 

విధు స్తతరులతావిసరగుల్మంబును కోశితార్హవమును శుహ్యమాణ 

సరిదాశయంబును శక్షలీకృతకులాచలా గ౦బు నై విలయంబు నొందు 

_విమపషత యంబు పీబుధులు సీతను, నా కోసంగ శేని యాగసమున 6 

రం ౬ 
జెలంగ్ తికుగ లేశ చేష్టలు దక్కి ప్, క్రీంపం గలరు మది శెవశ్ క్రి. 1173 

, అలుక న్మత్కరమండి తాతతధ ను ర్లాస ము
 క్త నారాచపం 

కలవి నుత మె నిరంతరము నై తోడో నవముర్యాద మై 
| రు షు ర —2 

0 

కలితధ్వ స్తమృగాండ జాతీగణ మై
 కాలోస్ట్రతం బె సవర 

కుల మై యూజగ మంతయు న్కీగుల నంలో భించెడుం జూొడుమౌోొ. 1114 

. ఆకర్షపూర్ణ దుస్సహ, కాకోదరకల్పశరని కాయంబుల నీ 
Co 

భోకం బరాతసంబుగం చేకొని గావింతు నింక సిద్ధము నత. 1115 

. సముదితమదీయభూరిరోవ ప్రయు కృ, కౌర్ము కవిము కదూ రాతిగామినిశ్త 

నాయకబలంబు. జూచి నిర్ణరులు చేండు,చాల విత్రస్తు ఎనుదురు సంభ మమున,
 

గురుత రముతో్కో )ధంబుసం, బరువడ్ ల
ోకంబు తెస్తా భస్మంబు లగు 

న్నరయయోాసురకిన్నర, సురులును బొలిసెనరు నేడు చూడు కుమారా. 1117 

వినుము జరయును మృత్యువు విధియు. గాల,మనవరతే ను ప్ర
తిహాతీంబు లై నరీతి 

మహీతరో వరసోద్లీ షమొనసుంవ, నై భయే ననివారుర్ణిండ చితి నిపుడు. 1119 

ఈ 
సూ 

రా 

అని పలికి మారాండనంశే మండనుం డగురాముండు సన్టోధుం డై నేత్రం 

బులం దాను దీధితులు నిగుడ నధరోష్టుంబు చలింప యుగాంతకాలబంబున నొ 

లాజినంబులు బిగించి లక్ష్మణుని చేత్ నున్న ప్ర,చ
ండకోదండంబు. గేల చందు 

కొని సజస్టింబు. జేసి కాలవ టాత్షసన్ని కాశంబు లై సనారాచంబులు సంధించి 

లోకతిభంబుగా గుణ సృణాదంబు సేయుచు. బ్ర తె్ఫ్టాలిథ పాదుం డై నిలువం 

బడిన నమ్మహనీయనుూ ఏమూూరిప్శేషంబు త్రి పురదహానదీయాదుర్ని రీకుం 

డె వయపుమూ రిమూ దిచందంబునం జేజగడిలుచుంటె విటువీ తాపియోగ సంజ 

యా ళు అని చి 
af) గా 

నిశశోకాతిశయంబునం బుట్టిన క్రోధంబున చవోకంబుల నన్నింటి నొక్క పెట్ట 

ఆ వ అ 
ణ్ oa టో ? గళ్ 

భస్మంబు నయ సనుకట్టి నిట్టూర్పులు నిగికించుచు నదృష్టపూర్వ కేజి దుస్ప 

18 



618 గోవీ నాథ రామాయణము - 

హుండై యున్నయన్నం జూచి లత్మణుండు వె వెలనెలంబోయి చేతులు మోడ్చి వినయంబున ని ట్రనియ. 
1179 

చుర లక్ష్యృణుండు రాముని మృదూఃక్తుల ననూనయించుట. 'చ్రుశుం- 
సీ అనఘాత్త్య నీవు ము న్నతిదయాశాలివి మృదుండ వఖలభూతహీ తరతుండ [యు వతిదాంతేండ డవు చంద్రు నందులవ్షీయు సూర్యునందుందేజము వాయువంచుగలి ధరయందుం దాలిమి దగి యుండు నీయందు నవి యని ్న కీ. రియు నమరియుండు నట్టిమహోత్తుండ వై ననీ వొక్కనియపరాధమున నిప్పు కలకం బూని 
"కే భు ననములంగాల్పందగు నె యాభూరిరథము, నీపరికరంబుగలవాని నెజు. గమిచట వీరు లొరువ్రురు కబహీంచువెరవ్రుం గాన,మొ క శ్లరథ మిందు. జూప పట్టుచున్నకతన, వ. మహాత్తా యీ'ేళంబు ఖురనేమితతం బై కుధిరబిందుని క్షం జ నివృ త్తసం గ్రామం బె యున్న టె నను మైన్యస్థానంబు చూపట్టనికతంబున మన కోప రి యగువాం డొక్కండే యని కంచు చున్నది మొక్క నికింగాం బెక్కం డ్ర వధింవం *గానుట ధర ంబు గాదు నుక్టీ,పతులు కాంతి వహించి మార్షవంబున యు కృదండు నై చరింప నలయు, 

1180! అ. జనవ రేణ్య నీవు సర్వీఘాతములకుం, బరను ॥త్తివి సాధుపాలకు౭డవ్ర నిత్య కామదుండవు నీపత్ని నెవాపిండు, తెంవుంజేసి యపవారింపం నలంద. చ. అరయంగ యాగద్వీతున కర్ణి నుహోనుతు లై నబుత్విజుల్ గర మపచార మించుశకయు. 2 కొని చేయ లేనిమాడి, ఖా స్కరసురయకురాకునులు ఆల; ౫*_లము లంబుధు లుర్ద్వు నీకు సు స్థీరతరశ క్రి వి ప్రియము చేయం నోస వొకించు శేనియున్. 1183 క్ల భూపాలవర్య యిచ్చటి, కాపసులను నన్ను. గూడి తడయక లరుచటకా భూపు త్రి నపవారించిన, పాపాత్ముని వెదకి కాంచి పక. గూల్పు మిలన్. [184 తే అనఘణారిత్ర జానకి నసవాకించి, నట్టిదుష్షుండు గనుపట్టునంతడాంక గిరివనాబ్ది సరిక్సరో వరనరాహి, సురజగంబేలు కోధింత్ర వ ముకుజవమున. 1155 కో సదమల తి సామంబునం ద్రిదళులు సతి నొన౫ శేని తెంప్రున నవల న్వదలక యుస్ధితకొపం, బదయక నార్గకము నే సెయు నుస సృజనువుతిన్. 1186 మహాత్తా వినోమంబున నయంబున సామంబున కీీంబున మహీపు త్రి వడయం జాల హన యవ్యల సుశేంద్రనజ్రప పృలిముంబు ఆ ౨ నసువర్షపుంఖసాయకంబు - లడరించి జగంటులు నిమ్హాలంమెలు గోవింపుదున్రు ౫ గాక యని పలికి లత్మణుండు తేనమాటల( చెలివి నొందక కోకసంత వ వ్రుం డై దురంతమోవాంబున “ నస్షన్ల హ్యాదయుండై పరిభ్లూ నవ దనుండై యనాధునిభంగి విలవీంచుచున్న రామునిం జూచి తదీయచరణంబుల. బట్టుకొని ఫొండొకసేఫు సాంత్వవాక్యంబుల ననూ -నయించి వెండియు ని ట్రనియె, 
1187 

ర 



స్ప 

ఆరణ్య కాండము, 619 

. అనిమిషుం డాసుధం బడసి నట్లుగం బం_క్రిరథుండు బ_ల్లపం 

బున ఫఘనయాగ క ర్మ్యమున( బుక్రునిం గా నినుం గాంచి నీదుపా 

వనగుణము బ్లబంచుచు భవద్విరహవ్యసనంబు వేం దుదిక 

నునభరతుండు చెప్పిన కృ్షమంబున నేగి సురేం ద్రువీటికిన్. 118 

. త్వ్వాదృళు ల నమహాత్తు లె, మాడ గ్వథదు8ఖ మిటు సహీంసక యున్న 

స్యాదృశులు స్వబ్పమతు శే, తాదృశదు[ఖమున కెట్లు తొళుదు రధిపా 

. తొడరి నీవు దుకఖతుండ వె జగము ల,హీన లేజమున దహించి లేని 

యనఘచరిత యార్తు లై భూతములు పద్యృదళ జలంబుభంగిం దల్లడిమ్లు. 

అలనవహుపాత్తజుం డగుయ యాతిసు రేం దపడమునొందియుదు? ఖపరుండుగా డె 

కొడుకుల. నూర్వ్యుర గోల్పడి బ్ర హార్ధి మొనవసిష్టుం డా యాసపడండె 

యఖబభూతంబుల కాధార మైనయీధంణి. యొకక మాటు తల్లడిల బె 

జగతీ ప్రవర్తకు లగుచంద్రరవులకు: గలుగజె యొకమాటు గహణభయము 

కే, శ కృముఖ దేవతలుకడు. జతురుల య్య, మున్ను సెక్కు విధములవిపన్ను లగుచు 

వ. 

కోక మొంద రెయాతీ యసు ఖమువిడిచి,యి దియులో క స్వ భావమై యెసంగునధిప. 

దేవా సమ స్తభూతంబులు సర్వభూతాది దేహి యగుసకే్టశ్షరునివశంబు నతి 

క్రమింపం జాలవు నీవు ప్రాకృతుండుంబోలె వై జేహినిం గూర్చి శోకింప 'నక్హ్ముం 

డవు గావు సమదర్శనులును విపాదరహితులు నగునీయట్టిమహానుఖావు 

లెట్టికృఛంబులం దైన శోకింపరు మహోప్రాజ్ఞః లగువుభుములు సూక్ష్మబుద్ధియు 

కు ల శుభాశుభంబు తెటుంగుదుకు గావున నీవును బుద్ధి చేత నీదు౭ఖంబునా 

చేత చెట్లు సంప్రాప్తం బయ్యె నని యథార్థజ్ఞునంబున విచారింపుము శాహ్తై/5 

సమధిగమ్యుంబు లగుటవలనం గర్భంబులగుణదో వములు పత్యతంబుగా వ్లో 

కించుట కశకర్ణింబులు గావున? తత్సలం బెట్టిదని సిశ్చయింప నలవిగాదట్టికర్మ్మం 

బు లనుష్టిం పకున్న సుఖదుకిఖంబులు గలుగ నేరవు ము న్నేను బుద్ది మోహంబు 

న దైన్యంబు నొందిన ప్పు డెల్ల బహు ప్ర కారంబుల ధర్తాపచేశంబునం దేర్చునట్టి 

నీవె వై క్లబ్యంబు నొందిన సాయోద్బ ఎ్రవాస్పతి. మైన నిన్నుం దేర్చుటకు సమ 

౦డు గాండు మముబోంట్లం జెప్పనేల మహోప్రాజ్ఞుండ వై ననీబుద్ది చేవతలనై న 

దుర్తభంబు శోకంబుేత నంతర్షితం బె నభవదీయజ్ఞనంబుం బ్రబోధించెద 

నధానర్షం నసాత్విక చేవగంధ ర్వాదిదివ్య ప్రాణివర్షంబును బ్రాహ్మ ణాదినును హ్య 

వర్లంబును సర్వలోక సంహారసమర్థం బై ననిజపర్మాకృమంబు నాలోచించి వథా 

రు లగువారివధంబుకొొణి కు సన్నద్గుండన్రు గమ్లు సర్షజగళ్చంహోరంబునందు 

మన కయ్యుడి లాభం బుద్ది సీత నపహారించిన పా పాత్తుని 'నెటింగి వానివధింపు 

వుని బోధించిన నారఘువల్ల భుండు సారగ్రాహి యగుటం జేసి మవహోసారం 
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లే నలత్మణుని వాక్యం బంగీకరించి 3 వృదం బెనకోపం బుజగించి చితం షు - న కిద మై ద్ కో బై నకోదండం టెక్కు కించి వెండియు లక్షణున కి టనియె. 1192 చ 
న్ ౧౧ 

ఆ. ఎందు బోద మతిన నెచ్చట వెనకు, మెట్లు పోన్ర వార మెద్ది లెజి(గు 
చెప్పు నునిన నతండు చేతులు మోశ్షిచి, యిట్టు లనియె వినయ మెసకమెసంగ, 

ఆ, ఓ నరనాథవర్య ముటు లూరక చింతిల నేల యీజన 
స్థానము ఘోరరాతుసవితానము గావున :నిందుం గలునా 
నాన గదుక్షక్ందరవనంబులం గీన్నరమందిరంబులకా 
మాను” నంకట నెషేకకి మానిని. గాంతము రాఘవో _త్రమా. 1:94 

తే. అన్న మిాంబొటి బుద్దిసంపన్ను లగుమ్కహోనుభావ్రులు నాపడలందు మిగుల 
గంప మొందరు వాయు వేగంబుచేత, కె బములుంబో లెధృత భై ర్య్యసారులగుచు. 

-ంద్లుర్లు రాముడు ఖండితపతుపాదు. a వడీయున్న జటాయువుం గనులు. రుర్టుం- 

వ. అని బుద్ధిమంతుం డగులక్ష్మణుండు పలికిన నారఘువల్ల భుం డతనిం గూడి యధి 
జస్టధన్వుం డై తురాకారముఖం బె నశరంబు సంధించి యవ్వునంబున సనెమ య యి 

కుచు నొక్కచోట ర క్షసికాంగుం డై పర్వతకూటంబుకరణి నేలం బడి 
యున్నగ్భ ధృనాథుం డగుజటాయునుం జూచి యిద్దురాత్తుండు నిక్క_౦బుగా 
నక్కమలగంధిం బట్టుకొని మెక్కినరక్క నుండు తనమాయనలనం బీ 
రూపంబు. గైకొని యున్నవాండు. నిశితంబు లై నఘోరశళరంబుల వీనిం ౩౫ 
టార్నెద నని యలుక వొడమినచి త్తంబువం ద తటించుచు నొక్క_క త్తి 
వాలీయము చబాపంబున సంధించి పుకమి నడంకునట్లుగా నారి (మో,యిం 
దన నన్నరశాగూలుం జూచి పథతీ౦ద్రుండు భయంబు గొని సఫేనం బగు నుధి 
రంబు గృక్కు.చు దీనవాక్యంబున ని ట్లనియె 1196 

'కే. అధిప యోవధినట్ల నీ వడవిలోన 
వరుస నెజ్షాని వెదకుచు వచ్చి తటి 

యు . “WwW © 
పరమసాధ్వి మహీజయు6 బరంగ నాదు 
ప్రాణ ముభయంబు వృత మయం బరునివేత. 1197 

సీ, అవనీశ యేను జటాయున గృ ధ్ర నాథుండ నీవ్రను బశణుండు లేని 
" యెడ భవద్దేవినిగడువడి రానణుం డనునిశాచరు.. డొక్క. డపహారించి 

కొనిపోవుచుండ నేం గనుంగొని యడ్డంబు వచ్చి యాకసమున వాండి మెజునీ 
యుద్ధంబుం "జేసి సముద్ధతి నఖతుండవాతుల వానిశరీర మంత వచ్చి 

లే, రథము బడ దన్ని రథ్యపారథులం జంపి 
విలు దునీమి ఛ త్రచామరంబులును జించి 
యలసి తుది నిట్లు తన్ని శాశాసిలూన 
పతుపాదుండ. నై జేలం బడినవా(డ, 119 



వ, 

నీ 

ఆరణ్య కాండము, 621 

మహోళత్తా మదీయన ఖ చంచుపుటపక్షు౦ంబులం జఉగిసడి నతదీ యరథ రథప్టసా రథి 

చ త్రచానురపతా కాధ్వజచాస ప్రము ఖపరిక్ రంబుబ నన్నింటి నవలోకింపు మి 

'త్రెజంగున శత్రునిం దొడరి పోరి పోరి పరిశ్రాంతుండ నై తెక్కలు దెగి నేలం 

గూలి యున్ననన్ను నీవును బదంపడి వధింపం బూనుట తగే యని పలికిన 

నారఘుస_త్తముండు వాని జటాయువు౯గా నెజింగి సీతాన్భతాంతీ శ్రవణంబున 

ద్విగుణీకృత కతాపుం జై మహోపకారి యగుగ్భ ధ్రపతి డాయం బోయి 

ఇవాపంబు. బరిత్యజించి యతనిం గాంగిలించుకొని కొండొకసేపు కన్నీరు 

మున్నీరుగా రోదనంబు. జేసి సంతాపవిశేషంబున నవశుం డై వుశమిం ద్రెళ్లీ 

యొక్కి౦త సేవునకుం గృమ్మజి లబ్బసంజ్ఞుం జె లతాకంటకసంకీర్షం బగుటం జేసి 

'యవ్వురికిం బ్ర వేశింపరానియరణ్య ప్ర, దేశంబున పరమదు;ఖతుం డై యసజహో 

యుండ యతి ప్రయత్నం బున నూర్పులు వుచ్చుచున్న జటాయువుం గని లత్ముణు 

నవలోకించి యి ట్లనియె. 
1199 

చతు రాముడు జటాయువుపా జెచీంగి దుగిఖించుకు చూశా 

మానదపూ జన్టిసామ్రాజ్యంబు పోవుట యటవీనివాస మి ట్లావహిలుట 

పత్నీవియోగంబు పా పించుటయు: వితృసఖుండు జటాయువు చచ్చుటయును 

లోకంబులో నిట్టిశో కంబు లెవ్యాాని ౩ నను గలవె బో నరసి చూడ 
గా 

నాయభాగ్యం బే మనంగ వచ్చు సమ స్తవస్సుడదావాకుం డగువహ్ని నైన 

తే, నీటు గాపింప నోపు ఫత్నీనియోగ, జనితతాపంబు వాయ నేసలిలరాళి. 

బడుదు నన్న మదీయ దార్భాగ్భిమహి మం, జేసి యదియునుజాల శోపీంచిపోవు. 

కే. జనవరకుమార నాచే ఇసవ్యామైన, విసన మిభ్ళంగి సంప్రాప్త మగుటవలనం 

క 

క్ 

ల 

వ, 

బరంగ నాకంటు నన్యూం డభాగ్భుతగుండువసుధలా "0 జూడనింక నెవాస్టండు లేండు. 

(వ్రీయుండు వితృుసఖుండు వృద్ధు(డు, నయజ్ఞ్ఞ( డీగృ ధ్రవిభుండు నాభాగ్య పిప 

ర్టియమున విలూనపకు,దయుండై ధరం గూల్ యున్నవాడు కుమారా. 

అని ఫలికి విభుండు శోకము, మనమున సై రించుటకు సమర్థత లేదిక 

జనరజ యెక్కడ జెపుమా, యని ధరణిం బడి యె6 జిత్త నువశత నొంవన్_ 

ఇట్లు శోకమూ ర్భాపరవళుం డై కొండొకసేపునకు. జెలి వొంది వెండియు సౌ 

మ్త్రి, కి ట్లనియె. 
1204 

. ఈపతేగో త్రముండు మన కెంతేయు ప్రీతి యోనర్చ్పం బూని త 

శీపునం బోరి పోరి తుది నిట్లు విలానపతత్రపాదుం డై 

యాప్ఫథి ఏతనూజ విధ మర్త్మిలిం జెప్ప శ్రాణసంయుతుం 

జ పడి యుస్నవాం డీట మదాస్యనిరీకుణశాతుక ంబునన్ . 295 

అని పలికి జటాయువు నవలోకించి. 120() 

అండజో త్రను రావణుండు జూసకి నెట్లు నంచించి నొనివోయె వాని శేమి 



624 గోపీనాథ రామాయణము 

వి పకారంబు( గావించితి నేనాపువాం డెంత శౌర్యంబువాండు వాని 
పట్టణం బెక్క_డ బల మంత చల మెంత కుఖ మెంత దోళ్ళ కి కొలంది యంఖ 

గలవాండు నిన్ను సంగ్రామతలంబున చేరీతి నిర్జించె నెచటి కే౫ 

ఆ. జెప్ప నలవి మేని చెప్పుము జానకీ, వస్తేవా గ్ర నీదువధ విధంబు 
నావుడుం బత త్రి అ నాథుండు సన్నపు, కులుగుతో క పిభున కిట్టు లనియె. [207 

రుదు జటా మువ్ర, రామునకు కానణుండు సీక నె పొని వోటునతెజం గెటింగించుట. చురుం- 

ఛు, జననర రానణుం డొనుని శా చరనాధుండు బలీ 

గొని గగనంబునం జనుచు ఘోరతరంబున ద దాక యడ్ల మై మై 

యని యొనకించి వి ట్ర*సీ నట్టిమది యప త త్రము © యరో 
బున నసీధార చే నటికి పోయ నగ న్యృదిగున్తుఖంబుగన్. 1208 

తె అనఫుచా రత్త యేను జశానిషితొంక, నగుటవలన రణోర్వి బీ ట్టలనియుండ 
వాశదుడి కి నసెంకులావార్భ మాయ, నలమి నన్నిట్లు చేని దశాస్యుం డరిగె. 

వ చేవా వ్రాణంబులు పరిశీ ఇణంఖు ౨ యన చృష్టై, చలించు చున్నది యలంకృ తా 

గ్ర ంబు హౌ న సునర ర్ల వృకుంబులు విభోకీ ంచు చున్న వాడ రావణుం జేము హూ 
ర్రంబున జానకి నఫవారించి గొని చనియె నమ్మువబూ రంబు విజయనామకం 
బాముహూ ర్హంబునందు నం జైన నథద్ధన నంబు  విభునిడేతం గృమ్మణ లబ్ధం బగు 
నని కా తుదమాణంబు సందు నావణుండు సీతా మోహితురే తగుట నది 
యెటుంగయడు 21 

కే. పూని బడిశంబు మ్రింగినమోనముగత్కి ననఘ జూ కి నవవారించినఖలుండు 
శీఘు9మునం జచ్చు నీకింతచింత యేల,ఫగతు. జంప్ సుఖంచెదు పడంతిం గూడి, 

వ 

౧ 

రుదు జకగాయువు మృతుం డగుట. ద్రుతం 

వ, మహాత్రా నీకుర చెప్పం గలయంతే ప్పితి నింక నీతోడ సంభాషింపం జూల 
రానజజని విశృవునకుం. దనయునింగాల గు బేనునికిం దమ్సునింగా నెలుంగు మని 
యిట్లు థ్రారెకిహీనుం కె డై యు త్తరం విచ్చుచుండ నప్పుడు సామిషం బగు 
కుధిరంబు జటాయువువదనరబున నుండి నిర్షమించెం బదంపడి గృృధ్రపతి శరీ 
రంబు విడిచి వ్రాణంబులు గగనంబున కుద్దమించె నిట్లు దుర్గభంబు లైన 
ప్రాణంబులు వీకిచి నిరంబు ధరణేం బడ వైచి తత జంబ సంప్రా 'ప్రమరణుం 
డయ్యు నిట్లు పంచకప్పంబు నొందినగ్భ ధ్ర పతిం జాచి పరమద౭ఖా క్రాంత 
చిత్తుం డై డె రాముండు లత్మణున కి ట్లనియ. 21 

మ, చిర కాలంబుననుండి యోావసమ లో జీపించుచు నలి చే 
నరుచార న్విహరించునీపతగవంశ సీకుండు న్నేండు నా 
కొఆికుం (ప్రూరని కా చరాధమునిచే ఘోరాజలోం జచ్చె ని 
ద్ధరలో నిట్టిపరోపకారమ్భుతి యు కంచే కదా యేరికిన్. 1218 



ఆరణ్య కాండము. 628 

డ్, ఎక్కడ. బట్టణంబు మన కెక్కడ బూని యరణస్టసీిమకుం 

దక్కక వచ్చు శుక్క_డం బదంపడి సీత నిశాటు చేతిలోం 

జిక్కుట యెక్క.డ౯ా వివాగ శేఖరుం జగతి నాజి వానిచే 

నిక్కడం జచ్చు చుక్కడ హా యేమన వచ్చును దైవతం త్రమున్. 1214 

॥ పెద్దకాలంబు జీవించి వీదప సీట్లు , నొకొజురకు నీవివాంగమనాయకునకు 

నీవనంబున ననుజు వేం జూవవల సె సెం గాలము దుర్యతయాం "జెంతఘనునకై న 

రురు రాముడు జటా యువునకు దహనాది సంస్కా_రంబులం శావించుట. శ్రిశుం- 

. నుణియు( బికృవై న తానువాం బె బె నగ్భధ్ర,రాజ్బుంబుం బరిత్యజించి మత్కృతం 

బునం బ్రాణంబుబు విడి చెం దిర్భగ్యోనిగత తులయం దై నను సాధుబును భూతు. 

లును ధహ్హత్తులును శేరణుస్టీలు నగువార లిత్తెజంగునం జూపట్టు చుండుదురు 

వీతావియింగేదుంఖంబునక కంక జటాయుర ర,రణదు[ ఖం బధికేం బె యున్నది 

యరమ్మహో యశుండు డశరభుండుంబో లె మనకుం బూజనీయు౦డు గావున నితని 

సంస్క్రించుటకు. గాష్టంబులం డెన్తునిన నతం డట్ల 'కావింప నారఘువల్ల భుండు 

పావకునిం బ్రణయిం చి యప్పతంగ వుంగవ్రునికశేపరంబు చితామధ్యంబునం 

బెట్టి యజ్ఞ క్లురును నాహీతాగ్నులును భూదానపరులును మొదలుగాగల 
స 

పుణ్యాత్ముంలోకంబు బన్నియుం గృనుంబున నతిక్రమించి నాచేత నంస్కృృతుం 

డవై యనుజ్ఞ వడనీ పున రావృ త్తరహితు లై లె ననిత్యము క్షు కులకు. బరమప్రాపిం 

బె న వె వై కుంశాఖ్యలోక ౦బునకుం జని యందు నిత్యనిరతిశయానందం బనుభ 

వించుచుండు మని పలికి స్వబంధువునకుంబో ఆ దుఏఖంచుచు జటాయువునకు 

మం శ్రపూర్వకంబుగా నగ్నిసంస్కారంబు* గావించి యనంతరంబ వనంబునం 

జని మందు నుహామృగంబుల నధించి దర్భ్భా స్తరంబునం దిడి తన్గాంసంబులు 

కిండంబు*ు గావించి హరితశాడలంబు 'నందు జటాయువ్రకొజికుణీండ ప్రదా 

నంబు6 గావించి సుతం డై జ ననునూజున కేమం త్ర జాతేంబు స్వగ్గ ప్రాపకం బని 

చ్రావాణులు నొడివి రట్టినారా యణసూ క ర్త యావమ్యునూక్తాదికంబు జపించి 

సోదావరికిం జని యందు లక్షణస హీతంబుగా సుస్నాతుం జై శా, స్రుదృష్టం 

బె నవిధిచేత జటాయున్రునకు వన క్రియలు గావించె నిట్టుమహర్షి కల్పుం డైన 

రామునిచేత సంస్కృతుం డై యిప్పతంగకులపుంగవుండు నిత్యం బై నపరమ 

గతికిం జనియె నీత్తెజంగున నార ౫స త్రముబు జటాయువునకుం బుణ్యలోకం 

బులు కల్పించి యనంతరంబ సీతాన్వేషణతత్పరు లె ల యచ్చోటు వాసి విన్లు 

వాసవులపగిది మహాననంజు. బ, వేశించి యొక్కింత | దూరంబు వరుణది శోభి 

ముఖంబు గా నరిగి కృమ్మణ దశ్నీణంబునకుం దిరిగి పోను, 1216 

. ME 'గవివళితచటులతాలతమాలసా అభయము 

కరికుంభ మాంసభ క్షణమ  త్తమృగనాజఘోవణఘూర్షి తకుంజపుంజ 
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మతులితభూరినిద్రాస _కృశాభాలబృందసందీ పీతేకందరంబు 
గవానగోచరచరన్ల్న పీవసూకరయూథకర్ల మిాకృతనిమ్న గాచయంబు 

తే, శల్యభల్లూకసారంగచమర సృమర, గోధి కాసరఖక్ష ప ఘూర్షితంబు 

న 

క 

ల 

వ, 

శే 

ad 

నగుమహోరణగ్టిపదమున నర్క_వంశ,వర్యు లరిగిరి కోదండపాణు లగుచు. 1217 = 
ళ్ 

శ ఇత్తె అంగునం తః శ్రయమాత్ర దూరం బతీ కృమించి యవ్వుల. 1218 
నానాఖగమృగయు క్షము, నానా వ్యాధాన్వితము ఘన ప్రఖ్యము స 
స్మానిత మగుక్రాంచం బను, కాననమునం జనిరి భూరికార్యుకధరు ల. 219 
ఇ ట్రమ్మహారణ్యంబున నర్ష యోజనదూరం బరిగి యంత నంత వైదేహి నన్వే 
వీంచుచు నక్కాననంబు గడిచి యవ్షల మతంగా శ్రమసమిాపంబునం బొల్బు 
ఫఘూోరారణ్యంబుం బ్ర, వేళించి యసరితశుల్లామార్ల్షంబున? బోవుచు. దన్మ్మధ్య 
చేశంబున. 1226 
కొ టికీచీకటికతమున . గాన రాక్క మహీతపాతాళలోకసమాన మగుచుం 
గ్రాలుగంభీర మగునొక్కగహ్వూరంబు, పోలం జూచి తేదంతికభూమియందు, 
రురు ౭ త్యుణుండు తన్ను మోహీంచిన రాక్షసి కళ్ళ'నాసీ కా _స్టనముల ఖండించుట. ఛుథుం 
వికటను ఘోరరూవిణి వి వేకవిహీనను ము క్రమార్ల్షజకా 
వికృత్రముఖం గరాళను ద్ర వృ త్తహరిద్విసమాంసభోక్ష్షణం 
గృకొచసమానదంఫ్థ) నురుకాయను దుస్త్వ్వచ ను గున్మేత నం 
దొకబలురక్కసిం గని తదున్నతి కచ్చెరు నొందు చుండంగన్, 1922 
అది రయంబున.6 జనుదెంచి యన్నమా9ల, నున్నలక్ష్మణుం గాంగిట నొ త్తిపటి 
యాలింగానన్ను వరియించియచలకూట,సానువులయ-దుసం క్రీకసలుపుమిచట, 

౬ 3 Ft! జ . అన విని లత్షణుండు కుపితాత్ర కుం డై వస శాతఖకముం 
గ్ ని కుచకర్ణనాసికముం గోసిన మేఘముభంగి నార్చుచు౯ 
దనుజ భయంబు మైం బటిచె దారుణనవై ఖరి నంతరాజనం 
దను లతిదుర్లకాననపదంబునం బోవుచు నుండ నంతటన్. (224 

, అన్నను జూచి లయ్మ్ణుండు ప్రాంజలి యె సుమృదూ. క్రిం బల్కు_ నో 
సన్నుతశీల మద్విపులసవ్యభుజంబు చలించెం జి తమా 
పన్నత నొందెడు న్మృతీయు భవ్యనిమి త్రము లెల్ల. దోంచెడుం 
బన్నుగ వంజుళాఖ్య మగుపవ్నీ జయావవాభంగిం గూసెడిన్. 12205 

* కావున మనకు ముందజు నొక్క్యయసవ్యూం బెనభయంబు గలుగుం బదంపడి 
మితి వెట్టరానిశుభంబు దొరకొను డానిం బరామర్శింప వలయు నని పలికిన 
నతేనిపలుకు విని రఘువల్ల భుం డది యెట్లాకో యని విచారించుచుం బోవు 
నెడ. 

1226 
తే, అడవిగలభూరువాము లెల్ల ౧బుడమింజాప, కోట్లువడంగదుమారంపుగాలివిసక 

గోటిపిడుగులమో9? తకు సాటియగుచు, విపులళబ్బ్దంబు ఘోర మైవినంగ (బడీయె, 



ఆగణ్య కాండ ము. 625 

వ. మజీయును. 1298 

న 

Tr 

యుడు రామలక్ష్మణులు కబంధుని బాహు సాశమున6 జిక్కునడుట. ద్రుత్తుం- 

పొడువు బేవామువాండు వెడందవతీమువాండు న్యుపగతగళ శీరుం డై నవాండు 
నిశితంబ్న లగురోమనిచయంబు గలవాడు కడుపున బలుమోముగలుగువాండు 

నురునగేంద ద్రముమౌడ్కి నున్న తుండగు వాండు కాం మేఘముభ ౦గంగ్రాలువాండు 

సీలజీమూతంటు లీల గర్లిలునా డు భయదాట్ట హోస సనంభ్ర నుమువాడు 

.వింగపతుంబువృ త్ర తంబు సేమణాగ్ని,! కణచ యోన్వైష ష మగునొక్క_కన్నురమునం 

బజరంగ నొ ప్పెడువా6ండుకబంధు.డ నెషు, కిన రాక్ సుం డొక్క ండుగానంబడి యె. 

మజీయు నారాతుసుండు యోజన ప్రమాణాయామంబు గబతేన బాహువులు 

సాంచి లోంబడినసింవా వ్యాఘ తరము భ బ్లా కవ రాపోదిననమ్భు గంబుల భఖ్నీం 

చుచు మత్తుం డై నిలిచియుండ వాని నాహునవులనడునుం జిక్కి వెడల నుపా 

యంబులేక క్రోశమాత్రం ౪ బరిగి సమిపస్లు లగుట.ము నాండు బలాత్కారం 

బున బాహా హశంబులో నన్ముహాత్ముల . నొకర్షి చిన వారు కబంధ చాహుూువీడితు 

లై వివళత్వంబు నొంది రందు రాముండు "సారాళ్రే సకుండు గావున నొకింత 

ధైర్యం బవలంచించి న్హథితుండు గాక యుండె నప్పుడు బత్ముణుండు ఏష. 

మం డై యన్న క్రి ట్లనియే. i230 

ననుజనాయక మేను దనుజుని చేం జిక్కి వివశుండ నైతి న న్వీని కింక 

బలిగా సరుర్చించి. ప్రాణము బ్లక్కించుకొని నీవు తోలంి పొ మ్మనఘచరితే 

యటు లైన వె చేహ నల్పకాబంబునం బొంది వి త్రం బె బై సపూజ్య రాజ 

మేలెద వపుడు న న్నెలమి మనంబున గడు సంస స్మరింపుము కరుణం వేసీ 

._ యనంగ నారాము డింతభయంబు దగునె 

యను చస దమ్ముని బోధించె నంతలోన. 

(గ్ర్తూరుం డగు రాత్షసుండు ఫఘనఫఘోవణమున 

నమ్మహాత్తులతోడ ని ట్లనుచు. బలికె. 1291 

ఎవర్టేరు మార లీవనికి నేటికి నచ్చితి రిన్మహావనం 

చెవ్షరు చూడంగా వెజుతు రింతకు బె పము దెచ్చె మిమ్ము మా 

క్ చ్నడగంగ బట్టుకొని గోబ్బున మ్రింగెద జీవిశంబుతో 

'సవ్విధి మికు నొరకుకడ ేగంగ వచ్చు నిక న్ర యోద్ధతిన్. [282 

రురు రాముండు కబంధుబా హువులం జిక్కు_వడుటకు దుగఖించుట. శుణ్రుంా, 

. నా విని రాఘవుండు వదనంబున దైన్యము దోపంగా సుమీ 

త్రావరపుశ్రుతో ననియె. దమ్ముండ దుర ఖముమిాంద దుగఖు మి 

కై వడి ను_త్రరో త్రరము గాఢతీరంబుగం గొననంబులో | 

జీవితహోని నల్దునటు చేకుజుచున్నది యేమి సేయుదున్, 1283 

79 
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కే, కాల మెంతటివ ను లస6 గడవం జూల రనమ పౌరుహ మెల నిరరకంబు రం యు యు య యు గాన నిన్నును నన్ను నిక్కాలమందు,టైవ మాపన్నులంగం జేసె దలంపు లేల, 
వ, వత్సా సర్ష్గభూాతంబుల నం గాలంబున శే మహోావీర్యంబు గల దక్కాలంబు 

నకు సర్వ్ఫభూతసంపహాోరంబు ప్ర యాససనాధ్యంబు గాదు సులభసాధ్యం బై 
యుండు. 

1285 
తే, ఎంత బలవంతు లైన డా నెంత మూగు, లె న నెంతకృ తా స్ర్రకు లె నమనుజు లవని వాలుక సేతువు లట్ల వెస న,శింపుదురు కాలవళశమునం జేపీ వత్స. 12086 
వ. అని యిట్లు పెక్కు చందంబుల. దనదురవస్థకుం బొక్కుచు దృఢ సత్యవిక్ర 

మ ౦డును నుహాోయరనుండును టై తాపనంతుండు నగులాముండు సముద 
వపెౌళుమం డగుసౌమిత్రి నవలోకించి తనచి తంబు స్థెర్టయు కంబు గావించు 

రా కొని యుండె నప్పుడాకబంధుండు నిజబాహుపాశపరిశ్నీ ఫు లయిన డాశరథులం 
జూచి దై వవశంబునం జేసీ మిరు శుభా నుండ నైననాబాహునులం జిక్కితి 
రింకం దడ వేల నాకు నాహోరంబు ౫౦ డనవుడు సుమిత్రానందనుండు పర డ సుక పిక వ వ్ 
మా ధర్యం య్యును థై ర్యంబుకలిమి విక్తమంబునందుం గృతినిశ్చయుం జై రామున కి ట్లనియె. 

1237 
యయ ఒకు ణు డు రామునితో? గబంధు బాహువు ఖిండింపనాలయు న నుట ర్టూర్టుం- 

ను. అనఘా వీండు దురార్మ్మకుండు గురుబొహోస త్త యు కృుండు లో 
కన్ కాయంబుల నొక్కటం గడంగి మ్రింగం జాలువా. డింక నొ 
క్క_నిమేవం 'బెడంజేనీ తేని నుునల౯ గరొ పద్ధతి న్మి)ంగు న 
స్పనికిం బూనక మున్నె పీని భోజముల్ భ్రాసి మిండింపువూ. [౬లిరి 

న చేవా యాగ బావ్యాంబు లై నపళువుల వధించిన వారికిం బోళ నకృతపరా 
రోము దై నవారి నధించినవారికి. చాపంబు గలుగుం గాని యిట్టిదురా త్నునిం జంపిన వారికి? బాపంబు లేదు గావున నాలస్యంబు సేయక వినికోరం 
బులు ఖంకింపుము. 

1289 
తే. అనుచు అత్ముణు( డన్నతో నాడుమాట 

విని కబంధుండు కోప వ్రవిమ్షుం డగుచు 
ఘోరపాతాళ నిభ మైన నోరు చెజుచి 
యసముతో మ్రింగ గమకించునంతలోన, 1240 

వ దేశ కాబజ్ఞ బగునమ్మహోపుపములు 'నిశితంబు లై నకృపాణంబు లంకీంచి. 1241 
తే, దనుజుదత్సీణ చాహూవ్రం దునిమె రాముంకంతిం దోడోడసౌమి త్రీ యసురుసవ్య కరముదునియంగనేసె నీగతినికృ తా పాడై వాండు రోజుచుంబక్రియెనపుడు, 
వ ఇట్టు కబంధుండు వీలూన బాహూుండై. నెత్తుటం దోంగి జలదంబుమౌాడ్కి_(బుడ 



థై 

WK 

er 

ఆరణ్య కాండ ము. ద్ర్ప్తే? 

మియు గగనంబు దిక్కులుం బగుల నార్బుచు మహీతలంబునం చెల్లి దీనుం డై 
| గాస్. | శీ _ Jo ర్త 

మిారెవ్వు రని యడిగన నద్దానవునకు లక్షుణుం డ ట్లనియె. 1248 

అనుహోనుభావు. డిమ్వూకుడాయాదు(, చనఘవనూ ర్హి రాము డనంగ నొప్పు 

నేను లత్ష్మణుండ నితేనికిం దమ్ముడ, నెపుడు భ్రాకృృభ క్ష్ నెసంగువాండ... 124! 

॥ అంబచేత రాజ్య నుపవ్ఫృతే ముగ్గుదుం.% 6, బత్ని తోడడం గూడి భానుకులు6డు 

మత్స మేతుం వఎనుచు మహితాటవిక్ వపు) యొక్క నో వసించి యుండు నంత, 

. యుచ్చిలి రక్కసుం డొక్కండు, సచ్చరితుని రామవిభునిసతిం గొని బపోయెం 

జెచ్చెర న ధ్రేవిని మే, మిచ్చట కోధించువార మెంతయు. గడ శన్. 1246 

రుతు కబంధుడు రామలక్ష్మణులకు ౬ ధవచరి త్రేం బెణీంగించుట, శుణుం- 

. మాపెజం గిటిడి నీ వెవ్గీం: -వేమికారణంబున భగ్నజంఘుండ వై యురం 
రి ] య 

బున ముఖంబు గలిగి కబంధసద్భశుండ వై యిశీనంబునం జరియించెద వని 

యడీగిన నారక్క_సుండు పరమ కీతుండె యింద వచనంబు౭ దలంచి లతుణున 
లీ ద UF జీ 

క్షి ట్లనియె. 1247 

॥ అనఘాత్మ్మ నాభాగ్యమున మిమ్ము బొడగంటి. బరమకోపమున.: సృ వాణధార6 

౫ రముల ద్రుంచినకారణంబున నాదు వెత 'లెల్లం చూసె నీవికృతరూప 

నేను బూనుట. కై న హేతువుం జెప్పెద విను తొల్లి యసమానవి క్రమమున 

సూరస్టపురందరసోములచ౧దాన దివ్వ రూపము. దాప్సీ త్రిభువనమున 

కే, సంచరించుచు బలగర్వసంభ్రమమున, లోకభీకర మిోరూప్పు ఏంకతోడ, 

వ, 

గ్గ 

దాప్పీ వకవాసరతుల గు తాపసులకు,నురుభయముపుట్ట దిరుగుచునొక్క_ నాండు. 

సూలశిరుం డనుమునిపతి వెణి వీంపంబోయి నఫూోర శాపభా షణశీలుం డై నయము 

పోత్తుండు కోపించి లోకవిగర్జి తంబునుఘాతుకంబు నై నయిట్టివికృతరూపంబున 

నన్నుందిర స్క రింపవచ్చితివిగావు ననీచూపంబు నన యుండుమని ఫకోరంబ గు శాపం 

విచ్చిన నేను భయంబుంగొని కరంబులు మోడ్చి కాషమోాతణం బనుగ హీంపు 

మని ప్రార్థించినన త్తాపసో శ్లేముండు దయాళుండై యిత్వూకునాథుం డగురాముం 

జెప్పుడు విజనం బై నవఫంబున నీభుజంబులు ఖండించి నీశరీరంబు దహించు 

నప్పు డీవికృతరూ పంబు విడిచి శుభం బె నపూర్వరూపంబు. 7 కొనియెద వని 

యానతిచ్చె నన్ను దనుపుత్రునిం గా నెతుంగు మదియునుం గాక యీవికృళతా 

కారంబు గలుగుట కిం దృకోపంబుం గారణం బై. యుండు సదియునురి గొంత 

యెజీంగించెద వినుము. 1249 

ఏ నుగృతపంబునం జతు, రానను ముదితొత్తు. జేసి యవ్విభు చేత 
( న్ ఫ్ ణ్ 

న్గానుగ దీనర్రాయువు సృన్గానంబునం బడసి దురభిమానము వేరి న్. 1250 

వ, పురందకుండు న న్నేసి సేయం గలం డని తిరస్కరించి యశతనితో రణంబుం 

గావించినన ద్లేవ లౌ వల్ల భుండలిగిశతపరగ్టీం బె నవజ్రంబుంబ్ర యోగించిన నయ్య 
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మోఘాయుధ ప భావంబున మదీయకంఠంబును నూరున్రలును శరీరంబు సొచ్చై 
శృక్రుండు నాచేత, చ్రాళ్శితుం జై విరించివచనంబుం దలంచి నాకు మృతి 
"లేకుండ. బ్రుసాదించె నంత నేను భగ్నస్క_ంధశిరోముఖుంక నై యాహోరంబు 
లేక బహుుకాలం బెట్టు జీఏంతు ననిన నయ్యింద్రుండు యోజనాయతంబు లైన 
బాహూవు లోసంగ తీక్షుదంస్టా?కచాళయు క్షం బెనముఖంబు కుశ్నీ యఠదుం 
గలు గునట్లు గా సంఘటించి నీవు కాంతారంబు. బ్ర వేళించి సింహొద్దిపవరావా 
వ్యాష్ర్రంబుల నాకర్షి ౦చి భతశ్నీంచు చుండుము కొంత కాలంబునకు రాముండు 
లత్మణయుతుం డై నచ్చి నిశితకృపాణంబుల నీచాహువులు ఖండించు నప్పు 
డీవికృతదూపంబుం గాసి నాకంబునకుం జనుచెంచెద నని యా చేనించె నాంటం 
గోలె నేను వికృత దేహాత్యా గకృతోద్యోగుండనై భవదాగమనంబుం నోరుచు 
నివ్వనంబు/ ఒ వెళించి యిది భత్ష్మ్యుంబిది యభ క్షషుంబని విచారింపక వాహువు 
ఒకుం జిక్కి నసత్వుంబుల నెల్ల నాకర్షించి భశ్నీంచుచుం జరియించుచున్న వాండ 
మునిశ కుల చేతం బలుకంబడిన నందంబున నారామభద్రుండ వ్వె యనీియెణింగితి 
నీవు దక్కొ_ ననుషప్టిండు నన్ను జయించుటకు శ కండు గాండు మిరు ముహానుభా 
వుబ రగుటంజేనీ నన్నుం గృకతాగ్గునిం జేయుటకు నిచ్చటికిం జనుదెంచి నుదీ 
యభుజంబులు తునియ నేసితి శేను మోతోడ్ల సాచివ్యంబు: జేనీ కార్యసిద్ధి వడ 
యుటకుం దగినమిత్రుని నెటీంగించెగ ననిన నతనినచనంబులు విని రాముండు 
లత్మైణుండు వెను చుండ వాని కీ బ్రనియె. 1251 

, తమృండు నేను. గాననపడంబున దూరము పోయి యుండ. జా 
. ద బాల రా కాంట ఫొనె కా భన్, ర్వ మ్మున జాన కీ న్చలిమి రావణు? జాయ గుం బదీయనా 

నుమ్మును దక్క రూపనుహీవుంబులు వాన మెబ్తుంగం దత్స)కా 
ర మ్మణీంగించి మమ్ము సుకరమ్సుగ శేమము నొందం జేయుమూా. [259 

. శోకానుల మెది కే, వేంకవ పడి యిప్విధమున౯ ది మరునుముం oo a | au oe (J -—¢§ జేకొని కారుణముత, భూకన్యకవా ర్రం బెలివ వ్రోవుము దనుజూ. సక్రి 
"తే. సత్వోరంబుగ శుష్క కాష్ట్రముల చేత, నిను దహించెద ను జైన ననిమిషత్వ 

వ, 

ర మొందెవవ్లు ముది సందియ మంద నలన, జెటీంగి కెనియు జానకి తెఅంగుంజెపువు. 
అనిన గబంధుండు రామున కీ టనిడు. [255 

cn 

న్విజ్ఞానం బది లేదు గావున సతీవృ తాంతముం వెప్పంగాః MR 
అకున్ 

యు గ ధికము లేదు యూళేనున్సః గౌల్చ్బుం బెమ్మట న్ఫూరిది 

నంబున౯ జూచి చెప్పెద గుహోత్తా యట్లు గావింపవే, L226 
| ల్ రు | 
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రురు: రామలత్ష్మణులు కబంధునిక శేబంంబు దహించుట. ర్రైళం 

వ మజియు సూరు్గండు చరనశిఖరిశిఖ రాంతర్లతుండు గాక మున్నె మదీయశరీరం 

బవటంబున నిజ్నేవీంచి విధి ప్రకారంబున దహింపు మ శ్లుని సితావృత్రాంతం 

బును రాశుసునిచందంబును వానిం బరిమూర్చుటకు సఖ్యంబు. చేయం దగిన 

ఏరో త్రము నెజీంగించెద నాచేత బేర్కొనంబడినవానితోడ నీవు నాగయవృ 

త్రంబున సఖ్యంబుం గావింపు మతండు నీకు సాహాయ్యం బాచరించు ముల్లో 

కంబులయందు నశనికి విదిేంబు గాని యర్థం బొక్కిం తెన లే దతండు ము 

న్నొక్క_కారణంబున ముజ్జగంబుబం జరించి యున్నవా. డని పలికిన నట్టకాక 

యని రఘువ్వాభుండు లత్షుణుం జూచి యోగారాతునునిక శేబరంబు దహింపు 

మనిన నతేండు సమాపంబునం గుంజరంబు చేశ భగ్నంబు లై నళువ్క కాష్టుంబు 

లొక్క_బిలంబులోన. నొండపొడువునం గుట్ట వైచి దానిమో(ద ఘృశ విండో 

సమం బె నకబంధునిక శేబరంబు( బెట్టి యనలు దరికొల్పిన నయ్యుగ్ని దేవుండు 

మేదళపూర్ణం బగుటవబన వానిమహాకళేబరంబు మండంబుగాం. నొండొక 

సేపునకు ని శ్నేషంబుగా దహీించె నంత గబంధుం డవ్వికృతరూపంబు విడిచి 

దివ్వరూపధరుం డై యచ్చి తామధ్యంబుననుండి గగనంబున కెసి దివ్యమా' 

ల్యోపకోభితుండును దిన్భగంధాధివానితుండును. విరజోంబరధరుండును సర్వ 

వృత్టంగభూపుణుండు నై సూర్యునిభంగ వెలుంగు చున్నహంసయు కం బగు 

చేనయానంబునం గూర్చుండీ నిజ తేజోజాలంబున దశదిశలు వెలుంగం జేయుచు 

నంతరికంబున నుండి రామున కి ట్లనియె 1257 

రురు కబంధు6డు దిష్య రూ పము ౯ దాల్చి రామునితో సు గ్లీ నసఖ్యము సేయుమనిబోధించుట ర్రైద్దులా- 

నీ భూమిశ యేగుణంబులచేత నీసర్వవస్తుజూతం బనవరత ముర్వి 

నతివిచారిత మగునట్టిసంధియు విగృహంబు యానం బాసనంబు నాశ్ర 

యంబు జై గధీభాన మనుగుణంబులు గల నరియంగ దురవస నధిగమించి 

నట్లిమ రు డు తనయట్టులే దురవస్థ నొందిన వానిచే నుత్చుకముగ 
రు --వ 8 థి 

తే, సేవ్వు. డగు డారధర్ష ణజవ్యసనము, నధిగమించుటకతన. మహానుభావ 

యనుజయుతముగ నీవు పాన్యంబునొంది, యధికదుక్షళాపన్నుండ వై తి విపుడు. 

వ. కావున నవశంబు సమా నావస్థాపన్నుం డె నవానితో మైలీ సేయుట యుక్తం 

బట్టు సేయనినాండు కార్యసిద్ధి దొరకొన దట్టినాని నెణీంగించెద వినుము. 

స్కీ అనిమిపపతిపుక్రు. డగువాలి క్రుడ్గు డై దయమాలి తనుంబ్రోలుదాంట ననుప 

నతేనితీమ్తుడు మహాచతురుండు స్కునుం డనునానర శేషు డధికభీతిం 

బంపాసరోవరసర్యంతశోభితం బగుబువ్యమూ కాచలా గ మందు 

సచివచతుషస్ట్రయసహితుం డై వసియించి యున్నవా. డతండు శూరో త్రముందు, 
(కా 
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తే, సత్యసంధుండు విక,మతాలి సకల, కార్యవిదుండు కృతేజ్ఞుం డకల్యషుండు 
వానితో నెయ్య మొనరించి లేని నీదు, కార్య మంతయు సాధింపంగలం డదధీళ, 

వ. మజీయు నతండు ప తాపవంతుండును నమిత ప్రభుండును ద్యుతీమంతుండును 
వినీతుండును ముతిముంతుండును నుహాబలప రా క్ర ముండును బృగల్భుండునుసమ 
ర్థుండు నై యుండు. 1261 

ఆ. మానవంతు కలె నవుముబోంటి యధికులు, హీనజాతిమైత్రి నెసపటుట్టు 
అనగ వలదు కారకాంతర మదియు దుష్కరము గాదె జగతి గాలసరణి, 

చ. అతిజలవంతుం డై నస్పనగాధిపునిం గన నేగి వానితో. 
నతిహితబుద్ధి మెలి వినయంబున: జేయుము వేగ పొమ్ము నీ 
వతేండు కృ తజ్జుం డా ప్తుండు బలాథ్యుండు దషుండు నీదు కార్య వుం 
చితగతిం జక్క జేయు నృపశేఖర నెవ్వగ దక్కు నెన్సదిన్ 1268 

చ, మజియు నతీండు వైరికుల మక్షన దయుండు కావమహావీ వా 
నరవరుండు నృహాయము మనంబున గోరెడువాండు గాన్రనం 
గర నునుర క్తి మికు నుపకారము సేయం గలండు మారునుం 
బరమకృషా క్తి వానివెతం చాయంగం జేయుండు సత్య మేర్పకన్. 1264 

క. సిరి పోవుట కాననమునం జరియించుట మొనలు గా సర్వానస్థ 
ల్నరవర యకోనికి నీకును సరి యొ యున్నయవి చూడ జతనము లగు.చున్. 

వ శ హన 35 ny క జ క. కావున మి రన్యోన్యము, పావకసన్ని ధిని మైకం బ్రకటించి సుసం 
భావితు ఆ ప్రాపుగ నయ, కోనిద కార్యములు దీర్చుఫొనుం డుచితగతిన్. 

వ, దేవా య_త్తరుచరశేష్టండు శీణవశాయు కుం జై నను హితాన్తేషణంబు 
నందు శక్తుం డై యుండు నతండు కృ ఆార్థుం డై నం గాకున్న భవచ్చికీర్షి తకా 
రసం బనళ్వంబు గావించు నతండు సూర్యున కౌరసుండు బుడ్జునకు తత్ర 
జుండు వాలిచేత, నృతికిల్చిముం డగుటవలన శంకితుం డై పంపాతీరంబునం 
జరించు చుండు నాయుధంబు వహ్నిసమిసంబునం బెట్టి సత్య ంబున నతని 
వయస్యునిం గాం బరి గహీింపు నుతీంశు లోకంబునందు రాతశీసస్థా నంబు లెన్ని 
గల నన్నీయు నై పుణ్యంబున నోధింపం గలండు గావున, 1267 

నీ నరనాథ భాస్క_రకిరణసంచారంబు గలయంతధరణిలో, గ పికు లేం ద్రు, 
డెలుగనిదేశ మొకిం తెన లే దట్లు సహూపింపంగాం గామకూపు లె న 
కొపుల నడ్జెసలకు కడంకతోం బనిచి నదీ శై లదుర్ల స చేశములును 
చెనకీంచి రావణు విటిలోచల నున్న గనకాచలాగ భాగమున నున్న 

తే, వేచి పాతాళతంమున చాచి యున్నా, రాతీసుల నెల్ల, డెగటార్సి గమణతోేడ్త 
జానకిని దోశ తెచ్చి ప్రుసన్నభ క్ల నీకు నర్చించు మనమున నెగులు వలదు. 
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వ అని సీశాప్రాపణంబునందు రామునకు దగినయు పాయం “బెతింగించి యర్థజ్ఞం 

డగుకబథుండు వెండియు ని ట్లనియః 1269 

ఎదురు కంధుండు రామలక్ష్మణులకు సు గ్రీవునికడ కేసటకు మౌర్తము6 జూపుట. శశ 

క, ఇదిగో వార్లము వేమా, స్పవ మై పశ్చిమము మిగిలి సకలద్రునుసం 

పదడలం జాలుపొందుచు నున్నది కంటకళిలల చేత నరవర కంటే. 1470 

న. మజీయుస., 
1271 

సీ, పనసభూరివాములు ప్ప్లతునృతుంబులు కరవీరతరువులు కర్లీ కార 

కుజముల పటునటకుటజనీలాశో కతిందుకపాటలీచందనా మ్ర 

మందారుప్పలీమాతంగపున్నా గపారిభ ద ద్రుజంబీరజంబు 

తిలకాగ్నిముఖ్యాది పలితపుప్పిత పల్ల వితనుహోద్రుముము లద్భుతము గాల 

ఆ. నలరుచుయ నందు నమృతీకల్పము లగు, ఫలము లవని రాల్చి సలలితముగ. 

గాం &జ మెసవి ఘనస త్తస్టయు కు లై ,యధికసత్వరముగ నవలం జనుండు. 

వ. ఇ _త్రెఅింసన నమ్మహోరణ్యం బతిక్రమించి యవ్వల. 1213 

. నందనచై తరథంబుల, చందంబున రమ్ము మగుచు సర్వస్వాంతా 

నందక రం బె జనులక్కు నందం బె యొక్క_నిపిన నులరారు రహిన్. 1214 

వ, అన్గుహావ[1౦ బు శ్తరకురు చేశంబులచందంబున మనోవారం బై యలరు నందు 

మేఘపరగకసన్నిభ ౦బులును ఫలభారవంతంబులునుకుహోవిట పసంకులంబులును 

సర్వ ర్తుసేతంబులును సర్వకామఫులంబులు నగుపాదపంబులు తేనియలు 

గురెయు శుండు నన్నగంబు లెక్క యమృతక ల్పంబు లగుఫలంబులుకోసి తెచ్చి 

లత్షైణుంద సమర్పించు నవి యుసయోగంచి యన్వనంబు దాంటి యవల 

నద్భృష్ట్రపూర్వంబు లగు చేశంబులును వనంబులును వ్ లంబులు నంత నంత 

నవలోకింశుచుం బోనం బోవం బంప యనువేరు గలయొక్క_వుష్కరిణి గానం 

బడు నది పుటి యును. 
12175 

క. కమలోశత్సం సేవితే యును, సమతీర్థయు నిర్యలయు నశే వలయు నవి 

భ్రమయు నశర్క_రయు నక,ర్లనుయు సువాలుకయు నగుచుందనరారు రహీన్, 

ux 

క, క్రాంచంబులు కురరంబులు, నంచలు కారండవంబు లంభోజదళ 

ప్రాంచన్యధుపము లనిశం, బంచితముగ యమైోాయు చుండు నతినుధురముగన్ . 

వ. ముజీయు నచ్చటిఖగంబులు జలచరింబులు నెన్నండు నొక్కింత భయం భెజుం 

గని వగుటనలన నరులం జూచి భయంబుం గొన వచ్చట నున్న ఘృత విండో 

సనుంబు లగు సూలవిహంగమంబుల నకృశరోహీ తవృక్షతుండనడమిాన ప్ర 

భృతి మహామత్స ్టింబులను లమ్మణుండు వధించి తెచ్చి శూలప్రోతడ్యాంబులును 

నిష్క_౦టక ంబులునుం గాం జేసి వ్రీియపూర్వకంబుగా నీకు సగుగ్పించు భతు ణా 

నంతరంబునం. బద్భగంథబంధురంబును నసానుయంబును నక్ష్ష్టంబును సుఖ 
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నీత్రంబును శుభొంబును రూప్యసన్స టికసన్ని భంబు నగుసలిలంజం బువ్మ_ర పత్ర పుటంబునం బట్టి తెచ్చి పానార్థం బొసంగు మణటియు జలావావా నార్థంబు గిరిగుహోశయంబులును రూ వానితంబులు నగువరావాంబు ల్చీటికిం జను దెంచి వృషభ ంబు*:భంగి గర్డ్జించుచు నిత్య ౦బును సంచరించు శోండు నచ్చటి నృతుంబులు మాల్యాలంకృతంబు లై యుంకు నీవ్ర నాయాహ్న్రమయంబున నన్ముహాపువ్క_రిణీతీరంబున సంచగించుచుం దదీయళీతో దకంబయ ద_త్తీరసం భూతపుమ్పీతకాననం బును సంఫున్ల కనులోత్సలంబులును బూగ్వో క్షవస్తుజా తంబును సర్వంబును విలోకించి విగతకోకుండ వయె్యద వదియును గాక. [9278 ధరణీశ మున్ను మతంగశిష్యులు మునిశ్రేష్టు లాఘన సరనీతటము! వనీయించి యుందురు వాగు గుర్వర్థంబు వనస్టంబుం దెచ్చుచు వస్గ భార  వీడితు లగుటయు. బృభథుపరి శ్రమమున ద త్కాయములనుండి +అచు గాల 

సే, 

కో 

శే, 

వం 

ఘర్శ్యజలం బులు గంధ వావావ్రే రితేంబు లై వెస (వ్లాలెం వరువులుదు నందు. బూచినకుసు మంబు లననరతీము, వాశవ్ర నశింప వమ్మునిఃకుల భూరి తీరతపోమహి మంబునం దాల్ప రెవ్వ, లేమి చెప్పుదు నాచిిత్ర మి5కు లేళ, 
చిరజీవిని శృమణియుం వ, త్పరిచారిణీయును దప ప్ర, భా వాన్వితయు౯ా గురుమలియు శబరి యన నొక్క పరమతపనిిని వసీరచు బాగుగ నచటన్. 
దేనసముండవ్రు మౌనిసం భావితుండప్ట, వమూానధనుండవు భూతనశుస్కృతుండ వె ననినుంబోలంజూచి కృ తార్థయగు చ్చుశబరి స్వర్షలోకమునకుఎను మహాత్మ. మజీయు నాపుష్క_రెణేపళ్చిమతీ రంబున గువ్వ్యూం బగునొక్కయవానీయా (శ్ర చుంబు గల వదియె శబర్యా శనుం బయ్యా రణ్య చేళం బంతీయు బహూుువిధగజో వెతం బయ్యు నంచే క దేశస్థితం బె నశబర్యా శ్రమంబు తదీయన పగ ప, భావం బున గజరహిలీం భె యుండు నవ్వునంబు మతం౫మునినిరి శం బగుటం జేసీ మతంగవనం బన విశ్రుతిం గన్నయది నందన్వై త రథసంకాళం బై. నయమ్మహో - ననంబున నిర్ష్టతుండ టై. వవారింపు మదియునుం గాక, [252 

cw . పం పానరోనరప్రాశ్లోశము న బుశ్య్థమూక నామకమహాభూధరంబు గల దది చాలనసాగముల చే రశీత మగుట దురా నోవా మై తీనప్పం గడువేడ్కతో సృష్టి కాలంబునందు ఏరించి సొంపార నిరి ,0చె వాని నెల దచ్చిరంబు వై నిద్రించి నకండు స్పస్నమున నేవి త్రంబువకయు నట్టి . దాని మేల్క్కౌని వడయును చాన నదియు, దారనునవిక్ర్రుతి వహీంచె ధరణినాథ పరఃగ నది విష మావారపనులకీల న,సౌముర్టింకుబాపరత్తుల ష్ గమ్యు మరయ. నేం ద్రా వివమూఇచారుటు పాపకన్నులు నగువా రస్పర్వతం 'బెక్కి నిద్రించిన రాక్షసులు వారిం బట్టుకొని ప్రృహకింతుకు బాలగజంబులనిన్టీనంబు ని రంతరంబుగా వినంబడు చుండు మజీయు మేఘవర్షంబు లగుమహాద్విపంబులు 



ఆరణ్య కాండ ము. 688 

వరస్సరాభివాతంబు లగుటవలన రుధిరావసీ క్తంబు అె పృథక్కీ_ర్ల ంబు'తై సంచ 

రించు నొక్కొక్క వేళ జలపానార్థంబు పంపాపుష్కురిణికిం జనుబెంచి వీత్రోద్ద 

కంబుం గ్రోలి కొండొకసేపు జలంబులం గ్రీడించి యశేచ్చం జను చుండు 

నచ్చటివి శేషంబు లన్నియు విలోకించి నోకంబు. బరిత్యజంచెదవు. £244 

చ. జననర యన్నగాగ్రమున సంభృతభూరిశిలావిధాన మై 

ఘనతరదుప్పు? వేశ మయి గహ్వూర మొక్కటి యుప్పు దానితూ 

ర్పున బహుసత్వ మై రుచిరమూలపఫలాన్విత మై సురమ్య మై 

యనుపమళశీతవారియుత మై వ్రాద మొక్క_టి పొల్చు నయ్యెడన్. 1285 

కే. కవీచతుష్టయయు కుం డై తపనపుత్రు. డై నసు గ్రీవ్రం డాగువా నధివసించి 

యుండు సెపు డై న నొక వేళ నున్న'తా ద్రి,శిఖరతేలమునవివా రిం చుటే తీవ రేణ్యం 

దురు. రామలక్షుణులు కబరిం జూచుట. శుఢషుం- 

ర అని యిట్లు సర్వంబునుం చెలియ బలికి కబంధుండు కార్యసిద్ది యయ్యెడు 

మని దీవించి దివ దేవాప్ర ఫాభానితుం డై వారలచేక ననుజ్ఞ . గొని యంతరి 

కుంబున యశేచ్చం జనియె నంత రామలశ్షుణులు మహారణంబు సొచ్చి 

పశ్చిమది శాభీముఖు ర్ కబంధోపదిష్ట మార్లంబు బట్టి గిరికంచరజాతీంబు 

లగుమ ద్రకల్చ్ప ఫల ద్రుమంబు అందంద నిరీశీంచుచు సుగ్రీవదర్భ్శన కాంత్ Gl 

చని చని పంపాపుస్కరిణీవశ్చి మతీరంబుం బ్రవేశించి యందు బహుద్రుమ 

శోభితం బై నశబరిరమ్యాా శ్రమంబుం జూచి య_త్తపస్వినికడకుం జనుటయు 

నది లేచి సంభ్రమంబున నెదుర్కొని రామలక్ష్ము ణులచరణంబుల కభివంద. 

నంబు. గావించి యర్థ్సస్టీ వా ద్యా పక ౦ంబు సమర్పించి కృతాంజలి యె కొలిచి 

యున్న దాని నవలోకించి రాముం డి ట్లనియె. [257 

తే. తషము సెల్లునె విఘ్నముల్తలంగ చనునె,మృగభ యంబులు దప్పునెవ్రీళగల దె 

గురువులకు. బూజ సేయుదె పరమభ క్రి గలదే నిత్యనుఖస్థితి గబడ నియతి. 

ఉ, నా విని య తపస్విని మనంబున సంతస మంది యి ట్లనుకా 

చేవసమాను నిన్ను దమి దీఅంగ జూ-చుటంజేసి నాకు సు 

శ్రీవిభవంబు గళ్ల సుఖసిద్ది చెలంగెం దపంబు పంటె హ 

కావహ మయ్యె నాదుమన నున్నియు చేడు ఫలించి నీయెనన్. 129 

ఆ చేవసముండ వైన నీవు నాచేత సంపూజితుండ వగుచుం బౌల్స్ యుండ 

సకల సిద్ధు లబ్బె జన్మంబు సాపలన్ట, మొందె నెలవు గొవికి నుద్ది యయ. 1290 

వ. భవదీయకరుణాకలికలీతలకటాకు ప్ర సరణంబు గలనారికిం గొజంత యేమి భవ 

త్పగసాదంబున నింక నతముయంబు లగుపుణరిలో కంబులకుం జనియన నివు చిత్ర, 

కూటంబునకు౦ జను డెంచిన పిమ్మట మద్దురువ్రులు సూర్యసం కాళంబు లైన 

విమూనంబు లెక్కి_ దివంబునకుం జనుచుం బుణ్వం టై నయీో యా శృమంబు 

80 
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నకు సౌమిత్రిసహితంబుగా రాముండు (వీ యాతిథి యె చనుబేరం గలం డ 
హోత్తుని సందర్శించి యాతిథ్యం బొసంగి యనుజ్ఞ గొని యవతయంబు లగు 
పుణ్యలోకంబులకుం జనుడె మృందాంక నిచ్చట నిలిచి ర మృని నాతో నొడివి 
చని శేను నాంటంగోలె పంపాతీరసంభూతంబు లగువివిధవన్భఫలంబులు నీ 
కుపాయనంబు సమర్పించుట కుపార్థించి యున్నదాన నని పలికిన విని రాముం 
డు నిత్యంబును విజానంబునం దబహీహ్మృత యెనశబరి నవలోకించి యి జో య 
నీయ. 

I291 య 

| 

రులు శబరి రామునకు మకేంగమహార్షి మాహాత్మ్యం బెటింగించుబు, శరం 

చ దను డెజింగింప నీగుపని ధర్మమవా త్త ప్టము వింటిం గృమ్మణం 
గనుంగొన నిశ్చయించితి ఘనంబుగ. చెబ్బు మటన్న నట్ట "కా 
కని కడు వేడ్క తో శబరి యారఘునాథున కమృహావనం 
బనుపమభంగి. జూపి వినయంబున ని ట్లని పల్కె_ నెంతయున్. 19:2 

క చూచితే సకల ఫులతరు, ప్రాచుర్యం బె పయోధర ప్రఖ్యం బె 
" వాచాలపశీయుత మై, తోంచెడు నివ్వునపదంబు దూవణవై రీ, :298 

వ. ఇది మతేంగవనం బనం బ్రనీద్ది వహించి యుండు, 1294 
శే, ధూతకల్యము లై నమద్దురువు లిచట, నిమ్మహీధరగువాయందు సన్ముదమున. 

బూని మంత్రసంపూజిత మైనయా?, మర్జిం జేసిరి బుత్విక్సమన్వితముగ. 1295 
వ. మహాశ్తా నాచేత సత్కృతు ఆ నవుద్దూరున్ర లుపవాసపరిశ్ర మంబువలన నుట్వే 

పితంబు "లె నకరంబుల వేత నెద్దానియందుం బుష్పోపపోరంబులు గావించి రట్టి 
యీవేది ప్రత్యేక ఎలి మై యొప్పు చున్నది విలోకింపుము. _ 1296 

"లే, విమలచారి త్ర, ౧న యాగ వేదు లమ్మహోత్తులతపోజనిత నుహీ మాళలినయము 
వలన నవల ప్రభంబు లై యలరు చున్న, విప్పటికి. జూడు మిచ్చట నినకు లేశ, 

రురు. శబరి (శ్రీరామానుజ్ఞం బొంది డిసంబున కేగుట ద్రుర్దుం- 

వ. మజీయు నుపవాసపరిశ్రమాబసు లగుటం జేసి పోవుట కళ కు లై నమద్దుగువు 
లచేతం జింతితంబులై సమాగతంబు వై నస _ప్పసాగరంబులునుజూ డుముక్భ తాభి 
పేక లై నవారిచేతం బాదపంబులయందు విన స్తంబు 'లైనయార్ష్గవల్క_లం 
బులును 'దేవకార్యంబులు నేయువారిచేత విరచితంబు వైనకుసుముకిసలయ మా 
ల్యంబులును నేటికి శుష్మి_ం౦పషకున్న వి వీశీంపు మివ్వనంబునం గలవిశేషంబు 
లన్నియు నెటింగించితి నింక నీచేత ననుజ్ఞాత నై యీక శేబరంబు వికిచి మద్దు 
రువులకడకుం బోయెద ననిన విని రిఘువల్ల భుండు వార్ష విస్మ్యయా=కులీత చిత్తుం + 

డై సంశ్సితవ్రత యెనశేబరెం జూచి నీవేత నర్చితుండ నె తి నింక యథాసుఖం 
యా బుగా నరుగు మనిన నది చీరకృస్టైాజినావృతంబును జీర్ణ యు నై నళరీరంబు 

విడువ. గోరినడై చాని పా తాశనళిఖలదగ్ధంబుం గావించి దివ్యృచేవాంబు 



ఆరణ్య కాండ ము. 685 

దాల్సి జ్వల శ్పానకసంకాశయు దివ్యాభ రణభూవీతీయు దివమాలార్టను లేపన 

యు దివాష్ట్రయ రావృతయు నై మెజుంగుచందంబున న ద్దేశంబు వెలుంగం 

జేయుచు రామునిచరణంబులు శిరంబు సోంకం బ్రవామిల్లి యనుజ6 గొని 

సుకృ తాత్తు లస నమ్మవార్షు లెచ్చట విహరింతు రట్టిపుణ్యస్థానంబునకు సమాధి 

ఆయోగబలంబనం జనియె నిట్లు శబరి దినంబునకుం జనిన యనంతరంబ రా 

ముండు కొయొకసేపవు తత్పభావంబు వక్కాణించుచు పీత కారి యగు 

లత్షణున క్రి ల్షనియె, 1298 

సీ, వివిధవివాంగసీవితము విశ్వ స్త్వమృగవ్యాష్హు, మద్భుతకరము నై న 

మునిపుంగవుతపోవనముం జూచితి మిందు సప్తాంబునిధుల నుజ్జన మొనర్చి 

వీతృతర్పణంజ సం, ప్రీతి గావించితి మళుభంబు తలల గల్వాణ మొదవెం 

జి త్తంబునకు వేడ్క. క్రొత్త మొ విలసిళ్లె నింక నానుగ్రీవు నినకుమారుం 

ఆ, గానం బోద రుతండు గా౭డె సతిపరిమార్షణంబునందు మహి సమర్థుం 

డినిన లత్ష్మణుండు జనపతితో జూగూ సేయ నేటి కట్ట సేయు మనుడు. 1299 

తే, అనఘచరితుండు రాము డయ్యూ శ్రమంబు 

విడిచి పుష్పాథ్య మగుమహోవిపినపథ ము 

వివిధతరువులు సరసులు వేశ్క_ నంత 

నంతం జూచుశు6. బంప డాయంగం: జనియె. 1800 

చ, కుసుమితవృత్షము ల్లతలు కోకి లకీరను యూర తారికా 

దిసకలప త్రి నరకుము లతిప్ర బలదపఖడ్లపో త్రిసిం 

పహూసృమరభల కాదిక సమ_స్త్వమృగంబులు గల్లి రమ్య మె 

యసదృశకాంక్చే నలరు నవ్వనముం గలయంగం జూచుచున్ + 1801 

చ, సలలితశీతలోదకము చక్రృమరాళబకాళినంఘముల్ 

దళిత మనోజ్ఞ పద్మకుముదంబులు నూతనకై రవోత్ప్సలం 

బులు ఘనమత్స్యము ల్క_మఠము _లటరూఢమహోద్రుమంబులుం ఈ 
గలిగి గభీర మై పొలుచు క్రుసరోవరపం క్రిం 'జూచుచున్ 1302 

క, జనపతి మతంగసరసం, బను(హ్రూద మటు సేరం బోయి యందు సుమిత్రా, 

తనయాన్వితముగ వెస మజ్ఞనముం గావించి యవలం జనియె రయమునన్ 

| ంరుర్దా రామలక్షుణులు షంపానరోవకంబుల జేరుట. చరం 

కే, అధిపుం డీచందమున నేగి యచటికలిక,లచటి పూగుత్తు లంరులు నచటితావు 

లచటి క్రావ్విరు లపుడు తన్నంగజూభి తీ పుం జేయంగ జాసకిం దలంచికొనుచు, 

వ శోకసమావిష్టుం డై యరిగి, 1505 

సీ, పూగనారంగపున్నాగకోభితయును గమలసంవీడితవిమలజలయు 
ముత్స్యుకర్క_టకూర్యమకరశో భితయును రమోాస్టీ పవన రాజ రాజతీయును 
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సృటికాచ్చసలిలయు న్ద క్ష్ వాలుకొయును 9 సవితలతి'కాభిరబికీయును 
గకుడగంధి ర్వకింపురుష సేవిశయును బ్బువితాశోకభాసితయను 

జే, ఇమలజా,మ,యు గసుముడశుక యు వినూత,నోతృలవినీలయను దటబోరుకుంద వ్రు క్ల ఏ 
మాలతీస ప్రపర్షతమాలయుతేయు, నై నపంపను గాంచె నయ్యవనివిభుండు,. 

వ. మజియు సఖులవేశంబో ఆ నేలాలతలవేత. బరిన్భత యనగిదానిం గుథయుం 
బోలె బహువర్ల యగుదానిం బుప్పీతా మృనణో చేత యగుగాని బ రి ణోదువ ర మ్ బా. "ఘాటు నాదితీ యగుదాని మాలతీకుందగుల్లావృత యగుదానిం బ[మమలో వేతశీశతవాం 
నిపేవిత యగుదానిం దిలకబీజపూరక కరవీరభాండీరనిచుళ కేతకీ ప్ర ముఖనిఖల 
తరువాత వేత యగుదాని కె వాలశిరోజయుం బచ్మముకయు నీలోత్పలనే 
త్రయు శంఖనోంధరయు మృ ణాళ దోకర్యుతయుం జ కృవాక 4నియుం బరి భ్రమను 
సొభియు6 బుళిననితేంబయు మకరజంఘీకయు గూర చరణము నై విలాసవతి 
చందంబున నందం బగుజానిం బంవాపువ్కురిణి జాయం జని త త్తీరంబున 
నానాధాతునుండితంబును జిత పుష్పీతకాననంబు నగుపూరో్ట క్తబుశ్యమూ 
కంబు గనుంగొని శాముండు లత్షణున కి ట్లనియె, 1807 

తే, అనఘ యోశే లమందు మహాత్తు డౌ న, బుశ్నీరజునిసుతుండు సుగ్మీవుడుండు 
Fy వ “వే న్ హై అ శూ జ శ ఇాఖ్రుమున నవ్వలిముఖ కే ప్లు వేరు నేగు మని పల్కి క వృతి నిట్టు లనియె, 

క దీనుండ రాజ్య భ్రష్టు, మానధనుండం దత్స్ర)స క్షమానసుడం గరం 
"బే సెట్టు మనంగ6 జాలుదు, జానకీ నెడం వాని నాధుజనవి:3'తా శ్రా, 1309 

వ, అసి బహు స్త కారంబుల రాముండు సీతం నలంచుకొని కామా నుం జె శోక 
నో ఇ 

ఆడం 0 విపూదయం త్రీతుం డ్ లత ణునితోడ సంభావీంచుచు గ్యదుంబున నవ్వనం 
బునం గలవికెహషంబులం గలయ విలోకిం చుచు. బంపాతిరంబు. బ్ర వేళించి 
యన్ముహాపుష్కరిణ్సంజూత ప్ర భావి కేవనరీవణంబునం గొంత శోకంబు వొజచి 

యుండె నని యారణ్య కాండకథా ప్రపంచం బంతయు ,సవి సరంబుగా వినిపిం 
చిన విని యటమిోందివృ తాంతంబు వినివీంపుం డనీ యడుగుటయును. 1810 

వ్భ తృకంద గర్భితచంపకము, సురవరనూరిలోకనుత సుందరమూ ఏ నమ నావనా ఎలి 
అంటీ యో నరవిభవా దణ ప్రియ నివారితేవై రిసమ స్తభ దృనుం 

నిర ఛగదిద నిస్టపపతి నిరవద్య నురక్వషుమాణ ని 
గ ఇరికుల జారచోరముణే చంద్రకు లేంద్ర రమానునోహరా, 181! 

ర్ నిగమాంతి నేద్యు చున వ్యా జ్నిగదితమహివాతి కక్ష నిత్వానంచా 
వగ అం Cy ల” 

శ అధో శ . 
జగోబేకతాథ సరో్ప, పగ భగవచ్చబ్దవాచ్య భశ్రాత్మ వారీ. 1312 



ఆరి ణు కె ౦ షప ము. 687 

పంచచామరము. పయోాజప తృనేత్ర యోాగిపాల భార్షవిమన॥ 

ప్రియా చయాపణయోానిదీ విచంచివందితా జగ 

తే యావనా నయానయజ్ఞ తార్తవాహనా శ్రిలౌ 
= (ao అ (UW 

భయప్రదాయకా మహానుభావ లోకనాయకా 1818 

గద్యము. ఇది శ్రీ రామచంద్ర చరణావిందమక రందర సాస్వ్వాదనతుంది లేందిందిర
ాయ 

మాణమానసకుబపవి త్ర కాండిన్టసగోత్ర పద్మనాభ సూరిపుత్తి విదా్టసాంద్ర 

వేంకటకవీం ద ప్రణేతేం బైన శ్రీను ద్రామాయణం బనునాదికావన్టింబునం దన 

నూయా త్రి సందర్శనంబును నంగరాగార్పణంబును దండకాగణ్యు ప్రవేశం 

బును విరాధవధ ౦బును శరభంగ దర్శనంబును సుతీక్ష్రసమాగ ౦బును వ్ఫీత్రా నీతి 

ప్కబోధంబును సుదర్శనదర్శనంబును నగ స్త సిదర్శనంబును జటాూయుస్స్పమా 

౫మంబును బంచవటి ప్ర వేశంబును హీిమవశత్రాలవర్ణనంబును శూర్పణఖాసమాొ 

గనుంబును వై రాపకరణంబును ఖరాదివధంబును జానకీవారణోదో్టగంబును 

మూరీచవధంబును నై చహీహారణంబును రామునివిలాపంబును జటాయు 

వునకు సలిందానంబును గ్రాంచారణన్ట ప్ర చేశే ౦బును గబంధవధంబును 
బంవా 

నన ప్ర వేశంబును మతం౦ంగశిష్యామహినూనువర్ష నంబు ననుకథలుం గలయా 

రణక్ట కాండము సంపూర్ణము. 

శా,ఈకావ్య ప్రతి పాదితుం డయినసీ తేశుండు రాను ప్రభుం 
a చ కచ జ షం క్ కిట్ 

డీకల్యాణకృతిశవ్పరుం డయిన శ్రీకృష్ణుండు సం వ్రతితి 

సాకల్యంబుగ నిష్టసిద్దికరు లై చంచత్క పాపూర్ణ త౯ 

లోకస్తుత్యకువూరయా చధరణీంద్రుం ,బ్రోతు రెల్లప్పుడున్ . 


